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Sammandrag 

Sex och samlevnad är som kunskapsområde i undervisningen i gymnasieskolan inte helt 

definierat, och det finns olika föreställningar om hur området bör tillämpas i ämnet svenska på 

rätt sätt. Syftet med denna studie är att granska vilken bild som ämnesplanerna för svenska i 

gymnasieskolan målar upp av kunskapsområdet sex och samlevnad. Med hjälp av Norman 

Faircloughs kritiska diskursanalys undersöks vilka möjligheter eller begränsningar som 

skapas för svensklärare att arbeta med kunskapsområdet i denna text, men också i annan 

relevant text för en svenskämnesdiskurs, nämligen Skolverkets stödmaterial om sex- och 

samlevnadsundervisning i gymnasieskolan. Studien belyser likheter och skillnader mellan 

ämnesplanerna i svenska och Skolverkets stödmaterial, och diskuterar vilka olika styrande 

krafter som ligger bakom olika uppfattningar om kunskapsområdet sex och samlevnad inom 

diskursen. Utöver det här presenterar studien resultaten av en enkätundersökning som gjorts 

bland verksamma svensklärare på gymnasiet, om deras föreställningar om och erfarenheter av 

sex- och samlevnadsundervisningen i svenskämnet. Resultatet visar att det existerar en kamp 

om makten att få definiera kunskapsområdet sex och samlevnad i ämnet svenska på gymnasiet 

och hur det bör tillämpas, främst mellan svensklärare och Skolverket. Även andra deltagare i 

diskursen bidrar dock också till konstruerandet av kunskapsområdet, och hur sex- och 

samlevnadsundervisningen bör går till i ämnet svenska på gymnasiet är långt ifrån bestämt. 

 

Nyckelord: sex och samlevnad, sex- och samlevnadsundervisning, svenska, gymnasieskolan, 

kritisk diskursanalys, svenskämnesdiskurs.  
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1 Inledning 

Under en praktikperiod i min utbildning till ämneslärare i svenska och engelska fick jag ta 

över lektionerna med en årskurs 1 i fem veckor. Det var en pratsam klass med många 

viljestarka individer som kan sägas representera hela betygsskalan i ambition och resultat. 

Min handledare hade gett eleverna en skrivuppgift i början av terminen för att få en bild av 

vilken nivå de låg på språkligt och jag själv fick som introducerande uppgift när jag kom att 

läsa berättelserna. Att ungefär hälften av dem handlade om våldtäkt blev en chock för mig. 

Berättarjagen i novellerna både utsattes för, iakttog och utförde våldtäkterna själva, och 

händelserna beskrevs med grova dialoger och detaljerat språk. Språkbruket låg på en nivå som 

senare inte alltid återfanns i elevernas andra texter. 

Erfarenheten fick mig att fundera mycket och länge på vad eleverna kan ha fått sin 

inspiration ifrån, och jag diskuterade med lärare på min praktikskola, handledare på 

universitet och mina kurskamrater om hur man som lärare borde reagera och agera i en sådan 

situation. Det ledde mig så småningom in på ämnet sex och samlevnad och jag började 

efterforska i hur eventuell sex- och samlevnadsundervisning på gymnasiet ska organiseras. 

Till min stora förvåning hittade jag Skolverkets stödmaterial Sex- och samlevnadsundervis-

ning i gymnasieskolan (2013a), en text som jag aldrig kommit förbi tidigare. Materialet säger 

att sex och samlevnad är ett kunskapsområde som alla lärare i de gymnasiegemensamma 

ämnena har ett ansvar att undervisa i, vilket också det var en nyhet för mig. Under 

didaktikkurserna på universitet har mer eller mindre allt fokus legat på Lgy11 och relevanta 

ämnesplaner, där sex och samlevnad inte tas upp närmare. 

De flesta högstadieelever verkar kunna vittna om att de uttryckligen har fått undervisning i 

sexualkunskap, ofta i årskurs 8. Elever som går ut gymnasiet har däremot många gånger inte 

alls samma positiva erfarenheter, om de menar sig ha fått någon sex- och 

samlevnadsundervisning under sin gymnasietid över huvud taget. Många gymnasielärare 

berättar dessutom att de inte vet hur de förväntas integrera sex- och samlevnadsundervisning i 

sina ämnen. Det verkar finnas en allmän uppfattning att sex och samlevnad som kunskaps-

område bara rör de kliniska aspekterna av kropp, kön och sexuellt umgänge, och det i sin tur 

anses höra hemma i de naturvetenskapliga ämnena. Vid en noggrannare läsning av 

stödmaterialet från Skolverket framgår dock att uppfattningen att sex och samlevnad bara kan 

eller ska undervisas i de naturvetenskapliga ämnena inte stämmer. Enligt Skolverket är sex 

och samlevnad som sagt ett ämnesövergripande kunskapsområde på gymnasiet som ska 

engagera alla lärare i de gymnasiegemensamma ämnena och som rör många, ibland till synes 
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vitt skilda underområden. ”I några ämnen är kunskapsområdet en given del av stoffet genom 

det centrala innehållet, medan andra kan behöva integrera det mer medvetet. […] 

Sammantaget får eleverna flera olika perspektiv på kunskapsområdet sexualitet, relationer och 

jämställdhet. Det är ett arbete som sker parallellt utan till exempel gemensamma 

examinationer” (Skolverket 2013a:9). 

Uppfattningen att sex och samlevnad är detsamma som sexualkunskap skulle kunna vara 

något som medvetet eller omedvetet hämmar lärare i andra ämnen än de naturvetenskapliga 

att undervisa i sex och samlevnad på gymnasienivå. Den här missuppfattningen i kombination 

med att lärare inte känner till Skolverkets stödmaterial är kanske en möjlig anledning till den 

otillräckliga undervisningen i sex och samlevnad på gymnasiet som både elever och lärare 

vittnar om. Men hur har den här missuppfattningen uppstått, trots riktlinjerna i stödmaterialet? 

Varför känner inte fler lärare till det, och om de gör det, varför följs de inte till en större grad? 

1.1 Syfte 

Det främsta syftet med min uppsats är att granska vilken bild som ämnesplanerna för svenska 

i gymnasieskolan målar upp av kunskapsområdet sex och samlevnad. Uppsatsen ämnar 

undersöka om det ges explicita möjligheter för svensklärare på gymnasiet att undervisa i sex 

och samlevnad i ämnesplanerna eller hur ämnesplaner eventuellt skapar begränsningar i en 

svenskämnesdiskurs och för dess deltagare att arbeta med kunskapsområdet. Min hypotes är 

att det finns en diskrepans mellan vad Skolverkets stödmaterial om sex- och samlevnads-

undervisning i gymnasieskolan kräver av en svensklärare och de kunskapsmål som 

svensklärare ombeds arbeta mot i ämnesplanerna för svenska på gymnasiet. Båda texterna 

kommer att analyseras med kritisk diskursanalys, för att uppsatsen ska kunna belysa 

eventuella likheter och skillnader mellan ämnesplanerna och stödmaterialet och för att kunna 

fastställa vilka olika styrande krafter som ligger bakom olika uppfattningar om kunskaps-

området sex och samlevnad inom en svenskämnesdiskurs. 

Det andra, logiskt följande syftet med uppsatsen är att undersöka svensklärares 

föreställningar om sex- och samlevnadsundervisning på gymnasiet. För att synliggöra dessa 

och sedan kunna analysera dem kommer en enkätundersökning göras bland några verksamma 

svensklärare på gymnasiet. Om denna undersökning visar att svensklärare på gymnasiet inte 

arbetar utförligt med sex och samlevnad skulle diskrepansen mellan stödmaterial och 

ämnesplaner i så fall kunna vara en anledning. 
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1.2 Frågeställningar 

 Kan sex och samlevnad som kunskapsområde räknas in i en svenskämnesdiskurs på 

gymnasiet? I så fall, till vilken grad och hur får det ta plats i diskursen? 

 Vilka föreställningar om sex och samlevnad som kunskapsområde florerar bland en 

svenskämnesdiskurs deltagare, som t.ex. lärare? 

 Till vilken grad styr Skolverket hur det ska undervisas i sex och samlevnad i svenska på 

gymnasiet och till vilken grad kan lärare avgöra hur kunskapsområdet undervisas i 

själva? Hur ser ett eventuellt samband ut? 

 Hur skapar ämnesplanerna i svenska öppningar och möjligheter eller begränsningar för 

lärare att undervisa i sex och samlevnad i svenska på gymnasiet? 

1.3 Diskursanalys som teori 

För att förstå vad poängen med en diskursanalys är så måste man först och främst förstå 

begreppet diskurs. Strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi hävdar att människor 

förstår (och skapar) verkligheten runt omkring sig genom språket, och från denna tanke har 

idén om diskurser vuxit fram (Winther Jørgensen & Phillips 2000:15). När människor 

förklarar och försöker förstå fenomen och händelser i sina liv så använder de språket för att 

rama in och på så sätt definiera (och kanske simplifiera) dem. En diskurs är i sin tur ett av 

dessa bestämda sätt ”att tala om och förstå världen” (Börjesson & Palmblad 2007:13). Men i 

vårt samhälle anses vissa sätt att se verkligheten, vissa ”presentationer” av verkligheten, vara 

mer ”sanna, korrekta, rimliga eller vackra” och det finns alltid ”potentiella strider kring hur 

företeelser, platser, sociala kategorier och annat ska framställas” (Börjesson & Palmblad 

2007:13). Flera olika diskurser kan alltså existera samtidigt, om olika fenomen men också om 

ett och samma fenomen, och olika händelser, personer, åsikter och/eller omständigheter har 

mer eller mindre inflytande över att rama in och bestämma vilken diskurs som är den ”rätta”. 

Vidare kan diskurser vara stora eller små, med fler eller färre människor involverade i 

skapandet och omformandet av dem, och de återfinns inom många olika ämnen och arenor, så 

som media, politik, hälsa eller vetenskap (Börjesson & Palmblad 2007:14). 

Winther Jørgensen & Phillips (2000:7) poängterar språkets betydelse i diskursbegreppet 

ytterligare, genom att säga att ordet diskurs rymmer ”en eller annan idé om att språket är 

strukturerat i olika mönster som våra utsagor följer när vi agerar inom olika sociala domäner”. 

Med andra ord: vi följer, medvetet eller omedvetet, avsiktligt eller oavsiktligt, oskrivna regler 

om hur språket får användas som är specifika för olika sammanhang och olika företeelser – 
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för olika diskurser. ”För att kunna säga något om vårt sätt att tänka och våra handlingar, måste 

[vi] studera språket”, skriver Bergström & Boréus (2012:17), och lyfter på liknande sätt upp 

textens vikt vid studiet av människor och grupper i samhället. Diskursbegreppet hänvisar 

enligt dem till någon typ av integrerande mellan människor där språket används på ett 

specifikt sätt, och därför är ett viktigt inslag i det sociala livet (Bergström & Boréus 2012:23). 

Med diskursanalys avser man att belysa och ifrågasätta dessa mönster i språkbruket, de här 

oskrivna reglerna om vad som är rätt eller fel presentationer eller framställningar av 

verkligheten som vi människor använder oss av i olika sammanhang. Men i och med att 

diskursbegreppet är så pass nytt och därför än så länge har många olika definitioner som 

spretar åt olika håll, finns det också olika tillvägagångssätt om man vill göra en diskursanalys 

inom något forskningsområde. Winther Jørgensen & Phillips (2000:13) identifierar framför 

allt tre olika positioner eller ansatser: Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori, 

Norman Faircloughs kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. De skriver att Laclaus och 

Mouffes diskursteori är poststrukturalistisk och att teoretikerna utgår ifrån att ”diskursen 

konstruerar den sociala världen i betydelse, och att betydelsen aldrig kan låsas fast på grund 

av språkets grundläggande instabilitet” (Winther Jørgensen & Phillips 2000:13). Faircloughs 

kritiska diskursanalys skiljer sig enligt Winther Jørgensen & Phillips från Laclaus och 

Mouffes diskursteori på så sätt att kritisk diskursanalys menar att diskurser både konstruerar 

och konstrueras av den sociala världen. Diskurspsykologin å andra sidan liknar Winther 

Jørgensen & Phillips vid den kritiska diskursanalysen i utgångspunkt, men de menar att den 

lägger fokus på de agerande människorna inom diskursen och hur de använder sig av 

diskursen i vardagliga sammanhang. 

I den här studien kommer Faircloughs kritiska diskursanalys vara det angreppssätt som 

används, eftersom den intar en kritisk ställning till självklar kunskap. Fairclough (1992:3) 

definierar själv diskurser som ”extended samples of either spoken or written language [that 

emphasize] interaction between speaker and addressee or between writer and reader, and 

therefore [...] the situational context of language use”. Han framhåller också att diskurs även 

handlar om olika typer av språk som används i olika typer av sociala sammanhang och att 

diskursanalysen fokuserar på de ”sociala effekter” som blotta existensen av diskurser i vårt 

samhälle får. Han menar till exempel att diskurser placerar människor som sociala subjekt på 

olika sätt, i olika roller laddade med olika värderingar, och att diskursanalysen söker att 

förklara dessa skeenden och jämföra hur de uppstår, både över tid och över rum (Fairclough 

1992:4). 



9 

Diskursanalysen är med andra ord en analys av maktreltioner i vårt samhälle. Den 

undersöker vilka deltagare i olika diskurser som har mest eller minst inflytande och hur och 

varför det har blivit så. En fråga som naturligt genereras av den här studiens syfte och 

frågeställningar är om kunskap om sex och samlevnad ens anses vara kunskap värdig att tas 

upp och undervisas i av svensklärare i gymnasieskolan. Helt enkelt vilken status kunskaps-

området kan sägas ha inom en svenskämnesdiskurs och vilka deltagare i diskursen som får 

bestämma denna statusställning. Faircloughs syn både på diskurser – att diskurs både 

konstruerar och konstrueras av och i omvärlden – och på maktrelationer blir alltså högst 

relevant: 

För det fjärde är diskursanalysen ofta inriktad på makt. Oavsett om man ser diskurser som 

gränssättare avseende vad som får sägas och av vem, eller om diskurser ses som en kamp om 

meningsskapande, blir följden att diskurser handlar om makt. Diskursen har vissa implikationer: 

den rekommenderar vissa handlingar och viss praktik. (Bergström & Boréus 2012:381) 

Fairclough (2015:3) menar att kritisk diskursanalys inte bara eftersträvar att belysa hur vissa 

människor skaffar sig mer kontroll och makt genom övertalning och manipulation utan även 

hur människor i maktpositioner formar ordningen i diskurser och på så sätt även ideologiska 

strömningar. Ett av målen med den kritiska diskursanalysen är att göra människor medvetna 

om dessa maktförhållanden och på så sätt jämna ut makten genom att ge fler människor en 

chans att påverka. 

Inom den kritiska diskursanalysen ses varje fall av språkbruk som en så kallad 

kommunikativ händelse, som i sin tur inträffar i en diskursordning. Begreppet diskursordning 

kan definieras som ”summan av de diskurstyper som används inom en social institution eller 

social domän” (Winther Jørgensen & Phillips 2000:73). Diskursordningen blir alltså ramen 

för en diskurs; dess spelutrymme. Diskurstyper är å sin sida till exempel genrer, aktiviteter, 

stilar eller diskurser som förekommer i diskursordningen. I den kommunikativa händelsen 

finns det sedan olika aspekter att ha i åtanke vid analysen: text, diskursiv praktik och social 

praktik (Winther Jørgensen & Phillips 2000:72–77). Dessa förklaras närmare i metod- och 

resultatkapitlen 3.1 och 4. 

Om varje fall av språkbruk, texter likaväl som samtal, ses som en kommunikativ händelse 

blir givetvis maktrelationen mellan händelsens olika deltagare högst aktuellt att analysera, 

tolka och problematisera även vid analys av en text. Fairclough (2015:73) menar att diskurser 

är platser där maktrelationer prövas, utövas och antas, och att det gällande texter ofta finns en 

skarp skiljelinje mellan personen som skrivit texten och personen som ska tolka den, vilket 
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leder till så kallade gömda maktrelationer (Fairclough 2015:78). När deltagarna inte kan 

påverka innehållet i diskursen (texten) lika mycket eller på samma villkor uppstår en obalans i 

maktrelationen. Men Fairclough (2015:98) påstår dock inte att denna obalans är fast; även 

runt texter pågår ”sociala strider” om betydelsen av ord och termer, vem som har rätt att 

bestämma dessa betydelser osv. En sådan här maktanalys görs i denna studie av svenskämnes-

diskursen och dess sociala strider kring kunskapsområdet sex och samlevnad i kapitel 5. 

Sammanfattningsvis är alltså den kritiska diskursanalysen ett sätt att analysera språkliga 

förändringar, och genom dem: sociala förändringar. 

Enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000:10) är diskursanalysen en paketlösning, där 

både filosofiska premisser och teoretiska modeller liksom metodologiska riktlinjer för hur 

själva analysen ska gå till praktiskt ingår. I det här kapitlet har den filosofiska och teoretiska 

grundstommen i kritisk diskursanalys presenterats, och i kapitel 3.1 kommer metoden och de 

”verktyg” som används vid själva analysen att presenteras och förklaras djupare. Först ska 

dock diskursen som kommer analyseras i den här studien definieras. 

1.3.1 En svenskämnesdiskurs och en skoldiskurs 

En svenskämnesdiskurs kan i den här studien definieras som det område där olika människor, 

t.ex. verksamma svensklärare på gymnasiet eller elever som studerar någon av ämnets kurser 

på gymnasienivå, pratar om och agerar utifrån de målsättningar och kunskapskrav som ställs i 

ämnesplanerna för svenska på gymnasiet. Detta dokument är alltså ramarna för den svensk-

ämnesdiskurs som undersöks här. Däremot räknas inte ämnet Svenska som andraspråk med i 

svenskämnesdiskursen i den här studien. Deltagare i diskursen kan till exempel vara lärare, 

elever, rektor, föräldrar eller Skolverket. Samtalet mellan elev och lärare eller mellan 

lärarkollegor och svenskämnets terminologi kan stå som exempel på diskurstyper i svensk-

ämnesdiskursen. Dessa företeelser hjälper alltså sedan till att summera diskursordningen, som 

i denna studie kan exemplifieras med gymnasieskolan som den sociala institutionen eller en 

lektion i svenska på gymnasiet som en social domän. 

Till detta tillkommer stödmaterialet från Skolverket om sex- och samlevnadsundervisning i 

gymnasieskolan. Denna text kan ses både som en del av diskursen och som att stå utanför den, 

eftersom den explicit vänder sig till både svensklärare men också lärare i de andra 

gemensamma gymnasieämnena, som t.ex. matematik, naturkunskap och samhällskunskap. 

När texten i stödmaterialet analyseras kommer den däremot ses först och främst som ståendes 

utanför svenskämnesdiskursen och snarare vara som en del i en större skol- eller samhällelig 

diskurs. Anledningen till den här avgränsningen är för att skapa en slags motvikt till 
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svenskämnesdiskursens huvudtext (ämnesplanerna) och belysa likheter och skillnader mellan 

de två texterna, och de eventuella dubbla budskap som svensklärare får från dessa två olika 

håll. Resultaten från den enkätundersökning som gjorts visar dessutom att riktlinjerna om sex- 

och samlevnadsundervisningen på gymnasiet inte kan sägas räknas med i svenskämnesdis-

kursen av många svensklärare. 

1.4 Läroplansteori 

Ninni Wahlströms förklaring i Läroplansteori och didaktik (2015) av Michael Apples (2004) 

teori om hur kunskap väljs ut för lärandemålen i läroplaner, och att detta inte är något neutral 

process, liknar det tankesätt som återfinns inom den kritiska diskursanalysen: ”[Processen] 

hänger nära samman med ekonomiska, kulturella och ideologiska krafter i samhället som 

bidrar till att forma diskurser om en selektiv bedömning av vilka kunskaper som är 

nödvändiga för alla elever att tillägna sig” (Apple 2004, i Wahlström 2015:37).  

Läroplansteori och didaktik (Wahlström 2015:28–31) beskriver också fyra så kallade 

utvecklingslinjer som kan återfinnas i 2000-talets svenska läroplansteori: den sociokulturella, 

den sociopolitiska, den poststrukturalistiska och den kritiskt tolkande. Gemensamt för dem är 

att de alla ”intar en kritisk hållning till skolans roll i att upprätthålla samhällets sociala 

ordning och hierarkier” (Wahlström 2015:28). Här blir samma ifrågasättande inställning till 

maktrelationer som karaktäriserar den kritiska diskursanalysen tydlig. Speciellt den 

sociopolitiska och den poststrukturalistiska delar karaktäristika med Faircloughs kritiska 

diskursanalys. Den sociopolitiska intar samma ”överblicksposition” när den söker att belysa 

skolans funktion i demokratiska samhällen, medan den poststrukturalistiska fokuserar på 

språkets makt och hur det kan leda till exkludering eller inkludering (Wahlström 2015:30–31). 

Läroplansteori är således högst relevant för diskussionen kring varför sex och samlevnad 

som kunskapsområde har en viss status i svenskämnesdiskursen och vi återkommer till teorin 

i kapitel 5. 
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2 Forskning om sex- och samlevnadsundervisning 

Den mest genomgående publikationen om sex och samlevnad i gymnasieskolan är 

Skolverkets eget stödmaterial Sex- och samlevnadsundervisningen i gymnasieskolan 

(Skolverket 2013a). Den ger en genomgående redovisning av hur sex och samlevnad har 

undervisats om i gymnasieskolan sen 1940-talet, i vilken omfattning och vad exakt som har 

räknats in i kunskapsområdet under olika tider. I det första stödmaterialet om sex- och 

samlevnadsundervisning för folkskolan som kom ut 1945 gavs lektionsförslag där läraren 

skulle understryka vikten av sexuell avhållsamhet, men sexualundervisning i sig var ännu 

inget obligatoriskt. Först 1956 kom det första stödmaterialet med explicit sexualundervisning, 

som då istället sades skulle fungera som ”moralens väktare” och lärare fick tydliga 

instruktioner om exakt vad de skulle lära ut och hur det skulle läras ut (Skolverket 2013a:10). 

Först 1977 kom ett stödmaterial som hade en friare syn på sex och som värdesatte jämlikhet 

mellan könen. Den nya läroplanen 1994 hade däremot väldigt få omnämnanden av sex och 

samlevnad och 1995 kom ett extra stödmaterial för sexualundervisning till lärare ut, Kärlek 

känns! förstår du! I den lyftes ungdomars egna erfarenheter fram på ett sätt som de inte gjorts 

tidigare. 

När Skolverket sedan gjorde en kvalitetsgranskning ur ett jämställdhetsperspektiv 1999 så 

deltog åttio skolor. De delades in i tre grupper utefter hur många av de kriterier på god sex- 

och samlevnadsundervisning som de uppfyllde, där grupp 1 mötte alla krav men grupp 3 

saknade flera. 2005 gjordes en uppföljning och då kunde det konstateras bland annat att 

framför allt gymnasierektorer tyckte det var svårt att organisera ämnesövergripande 

undervisning i sex och samlevnad och att de ville att ämnet borde finnas uttryckt i kursplaner 

(Skolverket 2013a:11). 

I 2011 års nya läroplan och ämnesplaner för gymnasiet (Lgy11) finns nu sex och 

samlevnad med under centralt innehåll i vissa kurser (naturkunskap, samhällskunskap, 

religionskunskap, historia och idrott och hälsa). Under ”Övergripande mål och riktlinjer” 

finns dock även rektorns specifika ansvar att samordna skolans sex- och samlevnadsunder-

visning på ett ämnesövergripande vis kvar. Där står det: 

Som pedagogisk ledare för skolan och som chef för lärarna och övrig personal i skolan har 

rektorn ansvar för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att: […] 

Eleverna får kunskaper om sex och samlevnad, konsument- och trafikfrågor och riskerna med 

tobak, alkohol, narkotika och andra droger. (Lgy11:15–16) 
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Skolverkets stödmaterial (2013a) definierar sex och samlevnad med fyra begrepp: sexualitet, 

kön, relationer och jämställdhet. Eleverna ska ges tillfällen att reflektera över dessa ur olika 

perspektiv, såsom historiska, sociala, naturvetenskapliga, religiösa och språkliga. En god 

(ämnesövergripande) undervisning i sex och samlevnad ska helt enkelt ge eleverna flera 

infallsvinklar till kunskapsområdet (Skolverket 2013a:12). Enligt Skolverket (2013a:14) ska 

undervisningen rent praktiskt fungera som en triangel med tre sidor. Alla lärare i de 

gymnasiegemensamma ämnena bör: 

1. fånga frågan i flykten, och alltså ta tillfället i akt när det dyker upp, kanske när det av sig 

själv blir diskussion bland eleverna om något som rör de fyra begreppen som sex och 

samlevnad definieras med, 

2. planera enskilda dagar, lektioner eller tillfällen då ämnet berörs på ett eller annat sätt, 

alltså medvetet planera in att diskutera begreppen under relevant lektionsmoment, 

3. arbeta ämnesintegrerat och ämnesövergripande med andra lärare i de gymnasiegemen-

samma ämnena. 

Det här beskrivna ”triangelarbetet” ska bland annat leda till att eleverna blir medvetna om 

normer och värden som styr oss i vårt samhälle idag. Sex och samlevnad definieras alltså som 

ett bredare ämne än bara rörande de kliniska aspekterna av sex, samlag och biologi. Sex- och 

samlevnadsundervisning ska inte enbart röra ren sexualkunskap, utan även till exempel 

hatbrott, hedersvåldskultur, pornografi, lagstiftning kring äktenskap och samboskap, 

diskriminering, hbtq-frågor, jämställdhetsfrågor osv. (Skolverket 2013a:18). Skolverket 

(2013a:16-18) känns vid att många lärare kanske inte alltid har uppfattat det här, eller känner 

sig bekväma med att undervisa om den mer kliniska sexualkunskapen, men stödmaterialet 

hävdar att eftersom det är så mycket mer som räknas in i sex och samlevnad än så kan alla 

lärare undervisa i kunskapsområdet på sitt sätt. 

För grundskolelärare finns också stödmaterial om sex- och samlevnadsundervisningen från 

Skolverket, en för grundskolans tidigare år (Skolverket 2014) och en för de senare 

(Skolverket 2013b). Båda två är betydligt längre än stödmaterialet för gymnasielärare. Den 

för grundskolans senare år vänder sig mer specifikt till lärare som inte redan har direktiv att 

integrera arbete kring sex och samlevnad i sitt ämne. I grundskolan står nämligen sex- och 

samlevnadsundervisning med explicit i fler ämnens kursplaner. Det är enkelt att hitta 

formuleringar som behandlar kunskapsområdet, t.ex. ”hur olika religioner och livsåskådningar 

ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer” (Lgr11:198), ”Bilder som 

behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer” (Lgr11:22) och 

”Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av 
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socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning” (Lgr11:210). I kursplanen för ämnet 

biologi finns följande formulering under centralt innehåll för årskurs 7–9: ”Människans 

sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och 

ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter 

på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv” (Lgr11:151). 

Den allra första meningen i RFSU:s lilla publikation Hur funkar det? Om sex- och 

samlevnadsundervisning i skolan lyder ”Sex och samlevnad är ett skolämne som handlar om 

mycket mer än sex” (Olsson 2011:2). De sammanfattar kunskapsområdet på ett kort och 

koncist sätt genom att förklara att det kan sägas innehålla sex olika områden: sexualitet och 

samhälle, sexuell utveckling, sexuella uttryck/sexuellt beteende, sexuell hälsa, relationer och 

färdigheter. Under alla dessa olika teman finns exempel på både faktakunskaper och frågor 

och fenomen som snarare kan få elever att reflektera och diskutera. Faktakunskaper samt 

frågor och fenomen är de två delar som sex- och samlevnadsundervisning sägs bestå av 

(Olsson 2011). 

En liknande, men betydligt mer djupgående, förklaring av vad sex och samlevnad är och 

hur det har undervisats i och bör undervisas i gör Olle Katz, Viktoria Bengtsdotter Katz, Olof 

Franck och Anita Wallin i Att undervisa om sexualitet och relationer (2014). Boken intar 

explicit ett normkritiskt perspektiv och vänder sig till intresserade eller på ett eller annat sätt 

berörda lärarstudenter och lärare. Författarna har delat in boken i tre delar: en inledande med 

samhällelig kontext, en om grundläggande kunskap inom ämnet och en avslutande med tips 

för praktisk tillämpning i klassrummet. Varje del består av tre kapitel som tar upp olika 

aspekter av det ämne som delen handlar om, till exempel religion och sexualitet eller 

elevuppfattningar i del ett, socialt och biologiskt kön i del två och värderingsövningar eller 

modeller för litteratursamtal i del tre. Avsnittet om forskning kring sex- och samlevnads-

undervisning och om lärarrollen är speciellt intressanta att läsa om för den verksamma eller 

blivande läraren (Katz m.fl. 2014:69–73).  

Flera mindre forskningsprojekt på olika nivåer, examensarbeten, masteruppsatser, osv., 

visar upp den motstridiga bild som finns av det här uppenbarligen kontroversiella ämnet. 

Helena Persson Hallström (2011) skriver om projektet SeSam på en gymnasieskola i 

Härnösand som något revolutionerande – för att, eller kanske trots att, projektet handlade om 

en satsning på sex- och samlevnadsundervisningen. Greta Linderborg och Linda Jedenheim 

gjorde 2010 en kvalitativ studie om rektorers uppfattningar och inställningar till sitt specifika 

ansvar att samordna sex- och samlevnadsundervisningen i gymnasieskolan. Utav de fyra 

rektorer som intervjuades var det två som inte var medvetna om och/eller inte lade någon 
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specifik tid eller energi åt att styra undervisningen, medan två av dem gjorde det. Inga av 

rektorerna hade några måldokument nedskriva om sex- och samlevnadsundervisningen på 

skolan. Titeln på Jessica Carlssons och Martina Jönssons examensarbete på Högskolan i 

Kristianstad säger bara den ganska mycket om ämnet: What’s the big deal? En intervjustudie 

om lärares inställning kring sex och samlevnadsundervisning på gymnasiet (Carlsson & 

Jönsson 2006). Både arbetet i sig självt och resultaten av undersökningen understryker den 

allmänna missuppfattning som verkar finnas att sex och samlevnad är ett kunskapsområde 

som bara rör de fysiska aspekterna av kropp, kön och sexuellt umgänge. Författarna har 

nämligen intervjuat sju naturkunskapslärare, med motiveringen att det lagförslag som då var 

aktuellt (att införa sex och samlevnad i kursplanen för Naturkunskap A) rörde främst dem. 

Dessa sju lärare visade generellt en motvilja eller osäkerhet kring att undervisa i ämnet, och 

främst de aspekter som rör samlevnadsdelen, oftast på grund av för lite kompetens. 

Författarnas ordinalskala om vad lärarna skulle känna sig mer eller mindre bekväma att 

undervisa om ger en tydlig och högst intressant bild av vad som anses mer eller mindre 

accepterat att prata med elever om (Carlsson & Jönsson 2006:40). 

RFSU:s folkbok Rättighetspraktika – om sexualitet och mänskliga rättigheter (2007) är ett 

gott exempel på varför sex- och samlevnadsundervisning dock är så viktigt. Kvinnors 

rättigheter, sexuella rättigheter åt alla, allas rätt till rådgivning och vård, rätten att gifta sig 

med vem man vill eller rätten att slippa våld i nära relationer är bara några av de rättigheter 

som boken understödjer med citat från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna. Alla dessa kan på något sätt kopplas till sex- och samlevnadsundervisningen så 

som den ringats in i det här kapitlet. Den del i RFSU’s praktika som för denna studie är mest 

relevant är däremot bokens tredje kapitel, ”Ungas rätt till sexualupplysning”. Den delen lyfter 

upp ungas (i praktikan definierat som 10–24-åringar) rättigheter till sexualupplysning, tillgång 

till klinisk rådgivning och preventivmedel även utan föräldrars medgivande, samt det faktum 

att sex- och samlevnadsundervisning i svenska skolan är obligatorisk (Knöfel Magnusson 

2007:14). 
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3 Metod och material 

3.1 Diskursanalys som metod 

Ämnesplanerna för svenska i gymnasieskolan analyseras med hjälp av Norman Faircloughs 

kritiska diskursanalys, för att se hur svenskämnesdiskursen och kunskapsområdet sex och 

samlevnad konstrueras i den texten. Den kritiska diskursanalysens modell är tredimensionell, 

med en textnivå, en diskursiv nivå och en social ”samhällsnivå” (Fairclough 1992:72f). 

Fairclough (1992:231) föreslår att en analys av texten och den diskursiva praktiken görs först, 

för att sedan slås samman och stå i grunden för en analys av den sociala praktik som diskursen 

befinner sig i. 

Vid textanalys ska både form och betydelse granskas, och med diskursiv praktik åsyftar 

Fairclough textens plats och funktion i det sociala livet. Tillsammans rör sig dessa två första 

steg i analysen av de två första nivåerna från en mikro- till en makronivå inom diskursen. I 

textanalysen analyseras ordförråd, grammatik, kohesion och struktur. Vid analys av den 

diskursiva praktiken analyseras vidare meningars eller påståendens så kallade kraft, textens 

koherens och intertextualiteten i texten (Fairclough 1992:75). 

Analysen av den sociala praktiken består sedan av en analys av konsekvenserna av de sju 

aspekter som nämns i stycken ovan tillsammans, och texten och den diskursiva praktikens 

relation till ideologier och maktrelationer och förändringar i samhället (Fairclough 1992:86). I 

själva analysen ska två olika aspekter kontextualiseras: dels relationen mellan den diskursiva 

praktiken och diskursordningen som diskursen befinner sig i, och dels vilka andra ”icke-

diskursiva sociala och kulturella relationer och strukturer som skapar ramen för den 

diskursiva praktiken” (Winther Jørgensen & Phillips 2000:80). Icke-diskursiva sociala och 

kulturella relationer som bidrar till att skapa ramen för den diskursiva praktiken i 

svenskämnesdiskursen skulle kunna vara relationen mellan lärare och föräldrar, men också 

mindre påtagliga relationer så som lärares relation till politiker eller kanske elevers relation 

till förebilder. Icke-diskursiva sociala och kulturella strukturer som skulle kunna tänkas 

påverka skulle till exempel kunna vara struktureringen av ansvar i en skola (i ordningen 

huvudman, rektor, lärare och sedan elev), eller den för stunden rådande uppfattningen om vad 

som är en bra struktur på en lyckad lektion. 

Kapitel 4.1, ”Kritisk diskursanalys av svenskämnesdiskursen”, fokuserar på textanalysen 

av ämnesplanerna och de flesta delarna av analysen av den diskursiva praktiken. Den sociala 

praktiken inom svenskämnesdiskursen kommer att presenteras och problematiseras först i 
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kapitel 5, ”Diskussion”, eftersom resultaten av en analys av social praktik är beroende av en 

sammantagen diskussion för att vara relevanta och intressanta. Där kopplas alltså också den 

diskursiva praktiken till de icke-diskursiva relationer och strukturer som nyss nämnts, för att 

undersöka vilken eventuell makt dessa har över svenskämnesdiskursen. Dessutom kan 

analysen av svenskämnesdiskursens sociala praktik fördjupas och nyanseras om den tillåts 

sättas i förhållande till resultat och slutsatser från enkätundersökningen. 

Textanalysen och analysen av den diskursiva praktiken gjordes parallellt, med hjälp av en 

del av de frågor och ”analysverktyg” som Fairclough presenterar i Discourse and social 

change (1992:232–237). I ämnesplanernas studerades bland annat textens transitivitet och 

modalitet, och vid analys av den diskursiva praktiken undersöktes bland annat textens villkor 

och förutsättningar inom diskursen. En kortare, inte lika ingående, analys av text och 

diskursiv praktik gjordes även av Skolverkets stödmaterial Sex- och samlevnadsundervisning i 

gymnasieskolan (2013a), och denna jämfördes med analysen av ämnesplanerna. 

3.2 Enkätundersökning 

För att undersöka lärares föreställningar om och attityder till sex- och samlevnadsundervis-

ning i ämnet svenska på gymnasiet så konstruerades en enkät. Göran Eljertsson (1996:12) 

menar att en intervjustudie kan vara mer givande om syftet med en undersökning är att få 

fram detaljerade och personliga erfarenheter och åsikter från informanterna, men enkät-

metoden valdes på grund av att undersökningen då skulle nå ut till flera informanter och inte 

kräva riktigt lika mycket planering och efterarbete. Den här till största delen kvantitativa 

metoden kompletterades istället kvalitativt genom att många frågor i enkäten formulerades för 

öppna svar där informanterna tilläts reflektera och diskutera. 

Vid utformandet av enkäten användes Ejlertssons (1996) råd och riktlinjer som stöd. 

Frågorna inspirerades av personliga erfarenheter och intuition om lärares föreställningar om 

och attityder till sex- och samlevnadsundervisning på gymnasiet, samt den del av tidigare 

forskning om ämnet som jag vid tillfället hade läst. Populationen som enkäten riktades till kan 

definieras som ”verksamma svensklärare på gymnasieskolor i Sverige”. 

En första version av enkätfrågorna skickades ut i en pilotundersökning till personer som 

studerar på universitet till att bli svensklärare på gymnasiet. Eljertsson (1996:33) skriver att 

pilotgruppen bör ligga så nära den tänkta populationen som möjligt, därav valet av 

lärarstudenter. I den här testundersökningen fanns en mer utförlig definition av sex och 

samlevnad som kunskapsområde med i inledningstexten, men från flera av informanternas 
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svar framkom det att det stjälpte ett av syftena med enkäten. Om enkäten ville fastställa eller 

motbevisa tesen att det existerar en missuppfattning kring vad sex och samlevnad innebär så 

leder en inkludering av en så utförlig definition av kunskapsområdet till att många 

informanter utgår ifrån den istället för sin egen uppfattning. Utöver att den utförliga 

definitionen togs bort så ändrades också ordningen på frågorna mellan pilotundersökning och 

faktisk enkätundersökning. I enlighet med Eljertsson (1996:42–79) så specificerades också 

själva frågorna ytterligare, i ett försök att undvika dubbeltydiga eller på annat sätt 

svårbegripliga frågor. Det här gjordes för att, som Eljertsson säger, undvika att forskare och 

informanter tolkar frågorna på olika vis. 

Frågorna skrevs sedan in i Google Forms, en internetbaserad funktion för enkätunder-

sökningar, och sorterades in under fyra huvudsakliga kategorier: frågor om informanten, 

frågor om informantens uppfattning om sex- och samlevnadsundervisning, frågor om 

informantens erfarenheter av sex- och samlevnadsundervisning och frågor om sex- och 

samlevnadsundervisning i svenskämnet. I slutet lades även en sektion till där informanten 

hade möjlighet att skriva ned sin mejladress för att vid senare tillfälle kunna få ta del av den 

här studien. Mejladresser till svensklärare letades upp på hemsidor för gymnasieskolor i 

Uppsala kommun, och rektorer och svensklärare fick ett mejl som kort förklarade syftet med 

och länkade dem vidare till enkäten. Enkätundersökningen delades även i två nätverksgrupper 

för lärare på den sociala närverkstjänsten Facebook. Från den 14:e mars 2016 kunde 

informanter svara på enkäten innan åtkomsten försvann och enkäten stängdes den 11:e april. 

Hela enkäten och hur mejlet till lärarna och inlägget på Facebook såg ut återfinns i bilaga 1 

och 2. 

När resultaten av undersökningen sedan skulle sammanställas och tolkas plockades först 

och främst alla personliga detaljer, så som vilken skola som informanten arbetar på och deras 

namn och mejladress där det angivits, bort från svaren. Detta för att försäkra att informanterna 

blev anonyma och att deras svar skulle kunna hanteras fullt konfidentiellt, i enlighet med 

Vetenskapsrådets Etiska riktlinjer. Informanterna gavs ett ID-nummer som sattes samman 

efter Jan Trosts förslag i Enkätboken (2012-128-132). Svaren på frågorna har sedan 

sammanställts och analyserats utefter samma kategorier som de sorterades in under i själva 

enkäten. Redovisningen av de resultaten finns i kapitel 4.2. Där det fungerar relativt smidigt 

har en sammanställning gjorts med hjälp av tabeller eller figurer, och sedan har vissa mönster 

och ett och annat utmärkande undantag pekats ut efter sammanställningen. Vid de frågor där 

informanterna ombads ge längre, ofta mer reflekterande svar, har resultatet redovisats med en 
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sammanfattning av de åsikter, erfarenheter och/eller attityder som återfanns bland svaren, och 

analysen av dem har vävts in i dessa sammanfattningar. 

3.2.1 Bortfall 

Enkäten skickades till 63 svensklärare i Uppsala kommun, och ytterligare sju rektorer på 

skolor där mejladresserna till svensklärarna inte gick att finna på hemsidor eller liknande. 

Dessutom lades en länk till enkäten upp i två nätverksgrupper för lärare på Facebook, och 

delades där också personligen av mig på min profilsida. Det fanns alltså inte något sätt att 

registrera innan enkäten skickades ut hur många totalt som skulle få den och inget fullständigt 

register på hela populationen. Det enda kravet som ställdes på informanterna som valde att 

svara var att de skulle vara verksamma svensklärare på en svensk gymnasieskola. 

Sammanlagt kom 23 svar in. Bortfallet var alltså stort även räknat från det antal som gick 

att bestämma, men det var också väntat. Några rektorer hörde av sig och skrev att de inte ville 

skicka vidare länken till svensklärarna på deras skola då de hade en policy att lärarna bara 

skulle behöva svara på obligatoriska enkäter för att inte göra arbetsbördan för stor. En annan 

rektor skrev ”Många enkäter cirkulerar på skolorna dessa tider, vilket är bra att känna till om 

nu svarsfrekvensen skulle bli låg”. Eftersom huvudfokus i det här arbetet inte ligger vid 

enkätundersökningen utan vid en vidare analys av ämnesplanerna och en svenskämnesdiskurs 

innebär dock inte det höga bortfallet allt för mycket svårigheter. Svensklärarnas enkätsvar ska 

istället fungera som en referenspunkt och det läggs inte allt för mycket empirisk tyngd vid 

dem. 

3.3 Material 

Huvudtexten i diskursanalysen är kapitel 4.8 i Läroplan, examensmål och gymnasiegemen-

samma ämnen för gymnasieskolan 2011 (Lgy11:160–181), alltså ämnesplanerna för svenska 

på gymnasiet, vilket rör sig om 21 sidor. Trots att denna text består av flera kursplaner så ses 

den som en och samma entitet och refereras till i singular. I ämnesplanerna har inte dock inte 

betygsmatriserna på sidorna 166-168, 173-175 och 179-181 analyserats, men all annan text 

har lästs och analyserats utförligt. Utöver denna huvudtext tillkommer också de inledande 

sidorna i Sex- och samlevnadsundervisning i gymnasieskolan (Skolverket 2013a:7–30), 24 

sidor. Dessa har lästs och analyserats noga, men inte lika detaljerat som ämnesplanerna i 

svenska. Kapitlet om hur sex och samlevnad kan integreras just i svenskämnet har i inte tagits 

med i analysen eftersom det kapitlet främst ger praktiska förslag på hur svensklärare kan 
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arbeta med det material och utifrån de riktlinjer som definierats i stödmaterialets första del. 

Sammanlagt rör alltså diskursanalysen 36 sidor text. 

Det material från enkätundersökningen som främst analyseras är de 23 informanternas svar 

på frågorna 6-16 (se bilaga 1). Anledningen till varför frågorna om informanternas ålder, 

könsidentitet och arbetsplats har valts bort vid den vidare diskussionen i kapitel 5 är att 

informanterna var så pass få att svaren på dessa frågor inte kan bidra till någon helhetsbild.  
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4 Resultat  

4.1 Kritisk diskursanalys av svenskämnesdiskursen 

Fokus i den här analysen ligger på svenskämnesdiskursens huvudtext, som i den här studien 

alltså utgörs av ämnesplanerna för svenska på gymnasiet (Lgy11:160-183). Denna textanalys 

sker utefter den kritiska diskursanalysens kriterier som nämnts i kapitel 3.2. I kapitel 1.3.1 om 

svenskämnesdiskursen och i kapitel 2, ”Forskning om sex- och samlevnadsundervisning”, 

ringades svenskämnesdiskursens så kallade diskursiva praktik till stor del in. För att 

ytterligare definiera den aktuella diskursiva praktiken så kommer också det Fairclough 

(1992:82) kallar för kraften i texten, villkor och förutsättningar för den diskursiva praktiken 

och textens interdiskursivitet att analyseras och beskrivas här. Analys av den så kallade 

sociala praktiken i Faircloughs tredimensionella modell återkommer vi som sagt till i kapitel 

5, ”Diskussion”. Slutligen analyseras även de första sidorna av Skolverkets stödmaterial om 

sex- och samlevnadsundervisningen i gymnasieskolan väldigt kort, koncentrerat på texten och 

den diskursiva praktiken på liknande sätt som med ämnesplanerna. 

4.1.1 Textanalys 

Textanalysen går i Faircloughs diskursanalys ut på att analysera vilket etos som skapas i 

texten, genom att granska bland annat ordval, transitivitet och modalitet (grammatik), och 

kohesion (Fairclough 1992:234–247). När detta gjorts så kan vi se vilket etos – alltså hur 

subjekt, objekt, sociala identiteter och institutioner samspelar – som konstrueras i texten.  

Inledningsvis kan sägas att vissa specifika ord förekommer ofta i ämnesplanerna för 

svenska, medan en del ord som kanske kan förväntas, till exempel lärare, klassrum eller 

lektion, inte dyker upp alls. Substantiven språk, litteratur, text, undervisning, förmåga, 

kunskap, möjlighet och elev påträffas i olika former genom hela texten. Verb så som ge, få, 

utveckla, reflektera och anpassa, tillsammans med verb närmare besläktade med de ovan 

nämnda substantiven, t.ex. skriva, läsa och tala, upprepas också genom hela texten, men 

kanske framför allt under centralt innehåll vid varje kurs. Flera av dessa ord kombineras ofta, 

som i ”De ska också ges möjlighet att…” (Lgy11:160), ”Förmåga att läsa, arbeta med och 

reflektera över…” (161), ”Skönlitterära texter” och ”Det svenska språkets ursprung” (176). 
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Läraren nämns å andra sidan inte en enda gång, som sagt. Det är en text som fokuserar på 

eleven som subjekt och aktör, och bara indirekt är det förstått att läraren är den som ska leda 

eleven till reflektion och därigenom en kunskaps- och personlighetsutveckling: 

Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. 

Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter 

av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig 

själv. (Lgy11:160) 

I ämnets syftesformulering läggs generellt en tyngd på den personliga utvecklingen och 

elevens resa mot medmänsklig förståelse, vilket går att se i formuleringen ”Undervisningen 

ska också leda till att eleverna utvecklar […] självinsikt och förståelse av andra människors 

erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar” (Lgy11:160). Det är förvånande att 

finna de här abstrakta och allmänna intra- och interpersonella lärdomarna i en text om ett 

specifikt ämne, speciellt när de sätts i kontrast till de enskilda kursplanerna för svenska där 

tyngden ligger på konkreta kunskaper och förmågor, så som språkhistoria eller referensteknik. 

För läsaren (och användaren) av texten kan det bli svårt att avgöra var fokus bör läggas: på 

den sociala och personliga utvecklingen eller på de konkreta kunskaperna och förmågorna? 

Passiva konstruktioner, så som ”Eleven ska ges möjlighet att…”, och nominaliseringar, 

som till exempel ”Undervisningen skall leda till…”, förminskar också lärarens roll. De här 

meningarna innehåller dessutom transitiva verb, vilket ytterligare ökar textens transitivitet; 

vikten läggs på effekterna av vissa handlingar och objektet, snarare än subjektet. Att vikten 

läggs på effekter och objekt, genom till exempel passiva konstruktioner, gör att fokus i texten 

blir önskvärda resultat, och inte till exempel aktörer, eller hur resultaten ska uppnås. 

På liknande sätt säger textens modalitet något om vilken känsla den inger. Meningar 

formuleras aldrig med så kallade hedges; ord som till exempel lite, kanske eller liksom. Det 

som sägs tas snarare för sanningar i och med uttryck som ”Undervisningen ska stimulera 

elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna” (Lgy11:160). Fairclough (1992:76) skriver att 

varje sats i en text har flera funktioner; den har en kombination av symboliska (”ideational”), 

interpersonella och textuella betydelser. Varje människa väljer form och struktur på sina 

satser utifrån hur de själva ser på och konstruerar sociala identiteter, sociala relationer, och 

kunskap och övertygelser. Här påvisar textens transitivitet en ideologisk tanke om eleven som 

aktiv mottagare och läraren som passiv guide, vilket blir motstridigt och dubbeltydigt i sig 

själv. Vidare gör textens modalitet att den tolkas som fakta, för det som sägs i den lyfts fram 

som sanning som ska efterlydas. Det här är textens interpersonella betydelse. Den textuella 
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betydelsen ses i de passiva formuleringarna som ytterligare förstärker den ideologiska 

betydelsen att eleven står i fokus och att läraren ska verka utan erkännande. 

I fråga om struktur så syns framför allt två heterogena format i texten: löpande text och 

punktlistor. Dessa två är i sin tur mer eller mindre sammanhängande i sin kohesion. 

Svenskämnets syfte formuleras i löpande text, men hela paragrafen är egentligen bara en 

uppradning av mer eller mindre samma mening, som gör att paragrafen känns väldigt 

repetitiv. Meningarna inleds antingen med ”eleven ska få möjlighet eller utrymme att” eller 

med ”undervisningen ska leda till eller utveckla”, och avslutas sedan med någon slags 

interpersonell eller social förmåga eller självinsikt (Lgy11:160). Kunskapskraven och det 

centrala innehållet under varje enskild kurs i är sin tur uppradade i punktlistor. Dessa två 

format är kanske till utseendet olika, men används i samma syfte och blir lika abrupta i sitt 

etos: punktlistorna inger en kompromisslös känsla, att innehållet inte går att vrida på eller 

tolkas på mer än ett sätt; inte heller verkar det gå att läsa in särskit mycket mellan raderna i 

ämnets syftesformulering. Paradoxalt nog blir helhetsintrycket av ämnesplanerna samman-

hängande på grund av sina upprepningar av knapphändiga, likartade meningar, även om dessa 

meningar ställs upp i olika format som i sig inte binds samman på något tydligt sätt. 

Sammanfattningsvis för textanalysen kan det konstateras att ämnesplanerna inte ger 

mycket plats åt metatext, utan lämnar de önskvärda resultat som subjektet eleven ska nå 

ståendes ensamma. Det leder till tvetydighet vid tolkning av vem exakt som ansvarar för 

resultaten och av hur det ska nås, och texternas etos blir opersonligt och ovillkorligt. Men 

läraren, med uppgift att utveckla alla de förmågor och kunskaper som nämns hos eleverna, 

görs som läsare, tolkare och tillämpare av texterna osynlig. Hen kommer som en följd av det 

här antagligen att tolka in olika mycket ansvar hos sig själv och på olika sätt när texten sedan 

ska tillämpas i social praktik. 

4.1.2 Diskursiv praktik 

Vid analysen av textens struktur och kohesion i 4.1.1 påpekades att ämnesplanernas 

knapphändiga formuleringar inte ger läsaren mycket utrymme för tolkning av texten. 

Motsägelsefullt nog säger en analys av textens så kallade kraft något annat. När Fairclough 

(1992:82) pratar om en menings force i en text är det intentionen med meningen han menar; 

”what is it used to do socially?”. Fairclough förklarar att det går att liknas vid direkta och 

indirekta språkhandlingar: utöver den uttryckta kraften – intentionen – med en mening så kan 

det också finnas indirekta intentioner i meningen, vilket kan göra den ambivalent. I meningen 

”Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att 
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kommunicera i tal och skrift” från svenskämnets syfte (Lgy11:160) kan den uttryckta kraften 

sägas vara en önskan om ett specifikt resultat, men den indirekta kraften kan snarare ses som 

en uppmaning eller till och med befallning. Mellan raderna läser vi snarare: ”Läraren ska se 

till att eleven ges tillräckligt med möjligheter för att garanterat kunna utveckla den här 

specifika kunskapen/förmågan”. De olika intentionerna i den uttryckta och indirekta kraften i 

textens meningar leder som sagt till ambivalens i texten, som är uppbyggd på mer eller 

mindre samma sätt rakt igenom. Men den här ambivalensen ligger på ett djupare plan än vad 

den paradox som helhetsintrycket av de olika formaten i ämnesplanerna, som beskrevs i 4.1.1, 

leder till. Den som ska tolka texten i ämnesplanerna ges med den här infallsvinkeln snarare 

utrymme att läsa dem som mer eller mindre auktoritativ.  

Ämnesplanerna produceras av en svensk central förvaltningsmyndighet: Skolverket – en 

stor, opersonlig och politiskt styrd verksamhet. Skolverket är underställda Skollagen, vilket 

syns bland annat i Lgy11:s värdegrundsformulering (Lgy11:5), som i sin tur formulerats av 

Riksdagen. Det är dock svårt att för gemene man säga om det bara är en person eller flera som 

ansvarat för att formulera kunskapsmål och centralt innehåll i läro- och ämnesplaner, än 

mindre vad inblandade personer har för utbildning, bakgrund, befattning eller status. Vidare är 

ämnesplanerna en slags instruktionstext som riktar sig till en specifik publik, och på så sätt en 

brukstext. De är tänkta att läsas, tolkas och appliceras av varje enskild lärare, vid varje enskilt 

inlärningsmoment. Författare och mottagare eller huvudanvändare är alltså inte samma 

person, och det här kan få konsekvenser för de sociala strider och maktrelationer som kretsar 

runt texterna och i den diskursiva praktiken. Det här förklarades lite närmare i kapitel 3.1, och 

gås ännu djupare in på i diskussionen i kapitel 5. Ämnesplanerna förhåller sig till läroplanens 

övergripande mål och riktlinjer (Lgy11:10–16) och eventuellt även andra ämnesplaner eller 

texter producerade och distribuerade av Skolverket. Vid en första anblick kan de alltså verka 

vara enbart konstruerade av en tradition och konventionella idéer inom skolvärlden, 

formulerade av en och samma aktör. 

I sig själva verkar ämnesplanerna enbart bygga på andra texter från samma slutna grupp av 

ämnesplaner, och på så sätt kan intertextualiteten sägas vara låg. Men räknas även andra 

texter som används av lärare in i svenskämnesdiskursen – allt från läromedel till 

tidningsartiklar och noveller – blir givetvis bilden en något annan. Då blir intertextualiteten 

mer frekvent. Det är inte långsökt att föreställa sig att en lärares tolkning av ämnesplanerna i 

svenska dessutom påverkas av allt från politiska debatter till kollegors åsikter, som i sin tur 

kan bygga på social, ekonomisk och/eller kulturell bakgrund. Det gör i så fall att det som 

Fairclough (1992:124–130) kallar interdiskursivitet (hur den gällande diskursen påverkas av 
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andra diskurser) är ständigt närvarande i analysen av den diskursiva praktiken som 

ämnesplanerna i svenska räknas till.  

4.1.3 Skillnader mellan ämnesplaner och stödmaterial 

Vid en kritisk diskursanalys av den första delen i Skolverkets stödmaterial Sex- och 

samlevnadsundervisning i gymnasieskolan (Skolverket 2013a) kan vissa skillnader till texten i 

ämnesplanerna och dess diskursiva praktik påfinnas. Nedan görs en textanalys och en analys 

av den diskursiva praktik som detta stödmaterial kan kopplas till, för att belysa dessa 

skillnader och för att ge stöd åt den senare diskussionen i kapitel 5 om sex- och samlevnads-

undervisningens plats i svenskämnet på gymnasiet och vilka effekter skillnaderna i texterna 

får för svenskämnesdiskursen. 

Vid en närmare analys av texten i Skolverkets stödmaterial (2013a:7-30) syns genast 

annorlunda val gällande ord och satsbyggnad jämfört med i ämnesplanerna i svenska i Lgy11. 

Substantivet lärare förekommer hela fem gånger redan i stödmaterialets förord (Skolverket 

2013a:7), och återkommer sedan ofta i olika former i resten av texten, till skillnad från i 

ämnesplanerna där ordet inte återfinns en enda gång. I stödmaterialet finns också en tyngd på 

de termer som Skolverket menar definierar sex- och samlevnadsundervisningen i gymnasie-

skolan: sexualitet, jämställdhet, relationer och normer. Dessa ord återkommer fler än 20 

gånger var på 24 sidor. De två första substantiven sexualitet och jämställdhet dyker inte alls 

upp i ämnesplanerna för svenska på gymnasiet, ordet relationer endast i formuleringen ”i 

relation till” och ordet normer endast rörande språkliga eller stilistiska normer. 

Formuleringar om att elever ska förses med olika perspektiv förekommer i båda texterna, 

men det rör sig ofta om vitt skilda saker. I ämnesplanerna kan det till exempel handla om 

språklig variation eller varierande litteratur, medan det i stödmaterialet ofta handlar om att 

läraren ska arbeta normkritiskt kring till exempel demokratiska grundvärderingar. Passiva 

meningar och nominaliseringar finns dock även i texten i stödmaterialet, men de är färre än i 

ämnesplanerna. Dessutom vägs de upp med betydligt fler enkelt formade meningar: ”Sex- och 

samlevnadsundervisningen kan i stor utsträckning utgå från att sätta ord på normer” 

(Skolverket 2013a:17). I dessa meningar ges ofta läraren en aktiv roll, som i ”En svensklärare 

kan till exempel via skönlitteraturen ge eleverna möjlighet att reflektera över sexualitet, 

kärlek, jämställdhet och normer” (2013a:16). Även textens modalitet skiljer sig mellan 

ämnesplaner och stödmaterial. I stödmaterialet används betydligt oftare hedges, så som till 

exempel, ibland eller bör. Formuleringen av följande stycke visar också tydligt hur texten i 



26 

stödmaterialet tar avstånd från att påstå sig sitta på det enda rätta tillvägagångssättet. Orden 

självfallet, men, behöver och eller skapar här en känsla av tillåtelse och kompromiss: 

Självfallet dyker det upp många bra tillfällen när eleverna är diskussionslystna och vill ha en 

dialog om existentiella frågor som rör sexualitet, relationer, svartsjuka, att göra slut och bli ihop. 

Men mycket annat händer också i skolan – kränkningar, hot och ryktesspridning. Företeelser 

som de vuxna i skolan behöver ta itu med antingen direkt eller under kommande lektion eller 

rast. (Skolverket 2013a:15f) 

Strukturen på texten är betydligt mer varierande i stödmaterialet än i ämnesplanerna, och 

återspeglar på så sätt dessutom hela textens etos. Här finns grafiska figurer, inklippta citat från 

både lärare och styrdokument eller lagar, fördjupande faktarutor och berättande text. 

Punktlistorna är få, och resten av texten är en blandning av instruerande, beskrivande och 

förklarande, och inkluderar ibland till exempel retoriska frågor. De 24 sidor som analyserats 

består av ett kapitel (inklusive förordet) som i sin tur har fem underrubriker, också de indelade 

i olika avsnitt. Ordvalen, formuleringarna och strukturen ger läsaren en känsla av 

valmöjligheter. Då den tänkte läsaren är gymnasieläraren leder dessutom det ibland direkta 

tilltalet, som till exempel i meningen ”Men det är viktigt att som lärare vara tydlig, värna om 

och försvara allas integritet och respekt i diskussionerna” (Skolverket 2013a:21), antagligen 

till att läraren upplever en känsla av betydelse och ansvar. 

Det finns också skillnader hos de två texternas diskursiva praktik. Textens kraft är mer 

varierad i stödmaterialet än i ämnesplanerna, med både mer direkta meningar och meningar 

mer öppna för egen tolkning. Ett bra exempel på det här är meningen ”Ett perspektiv är 

medvetenheten om genus” (Skolverket 2013a:25), som liknar många utav ämnesplanernas 

indirekta meningar, jämfört med meningen ”Vissa specifika frågor kan lämnas till en utvald 

grupp kanske i samverkan med elevhälsan” (2013a:18), som är betydligt mer direkt. Den 

första tycks till form endast vara ett enkelt konstaterande, men vi läser in mer än så – läraren 

borde ha genusperspektiv i sex- och samlevnadsundervisningen. Den andra meningen tolkas 

på grund av ordet kan som ett önskvärt resultat, utan någon större ambivalens i sig. 

I likhet med ämnesplanerna så publiceras stödmaterialet av Skolverket, men till skillnad 

från ämnesplanerna så står det uttryckligen i stödmaterialet vem som formulerat texten 

(2013a:7). Som en text riktad till lärare skapar den dessutom snabbt en mycket starkare känsla 

av samhörighet till och trovärdighet för sina läsare genom att nämna ett antal andra lärare som 

medskapare av texten redan i förordet. Det här leder till att den tappar lite av sin opersonliga 
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och även politiskt styrda ton – trots att politiskt formulerade lagar nämns och refereras till rakt 

ut betydligt oftare i stödmaterialet än i ämnesplanerna. 

På liknande sätt refererar stödmaterialet också till andra texter producerade av Skolverket, 

så som läro- och ämnesplaner och tidigare stödmaterial om sexualundervisningen i Sveriges 

skola. Generellt är intertextualiteten till den egna slutna gruppen hög i stödmaterialet, precis 

som i ämnesplanerna, men en betydande skillnad ligger i det faktum att interdiskursiviteten 

ser betydligt annorlunda ut i stödmaterialet. Dels finns här referenser inte bara till andra 

texter, utan också individuella utsagor från berörda personer, dels är diskursen större. Medan 

ämnesplanerna i svenska tillhör en svenskämnesdiskurs så riktar sig stödmaterialet om sex- 

och samlevnadsundervisning i gymnasieskolan till lärare i alla de gymnasiegemensamma 

ämnena, och kan därför plocka referenser från fler ämnen än bara svenska och från fler 

fenomen inom skolvärlden än bara dess ämnen. Ett exempel på ett sådan här fenomen är 

elevhälsan. 

Kunskapsområdet sex och samlevnad kan sammanfattningsvis sägas bli konstruerad på två 

vitt skilda sätt i de två texterna. I ämnesplanerna nämns det inte alls (även om det implicit 

skulle kunna tolkas in i formuleringar som till exempel ”Skönlitteratur, författad av såväl 

kvinnor som män, från olika tider och kulturer” (Lgy11:162) eller ” Språkförhållanden i 

Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter” 

(Lgy11:169)). Samtidigt är texten korthuggen och kompromisslös. Lärarens roll nämns aldrig 

rakt ut, utan får tolkas in av varje enskild läsare, vilket å andra sidan leder till viss ambivalens 

i texten. I stödmaterialet för sex- och samlevnadsundervisning nämns däremot inte bara 

kunskapsområdet och de termer och begrepp som sägs definiera det flera gånger, naturligtvis, 

utan lärare får dessutom uttryckligen tips och råd om hur de kan gå till väga och förses med 

flera exempel på en god sex- och samlevnadsundervisning. Texten är inte alls lika auktoritativ 

här som i ämnesplanerna och modaliteten långt ifrån lika absolut, med flera formuleringar 

med ord som till exempel kan, bör och ibland. Medan sex och samlevnad inte ens tycks 

existera i ämnesplanerna är det högst närvarande och målas upp som ett intressant och viktigt 

kunskapsområde i stödmaterialet. 

4.2 Sex- och samlevnadsundervisning i praktiken 

I det här kapitlet redogörs resultaten av enkätundersökningen som har gjorts bland verksamma 

svensklärare på gymnasiet. Först ges en kort överblick av informanternas könstillhörighet, 

ålder och hur länge de har arbetat som svensklärare, innan generella drag bland svaren på 
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fråga sex till och med sexton redovisas. Ibland har informanternas svar räknats om och ställts 

upp i lättolkade figurer, men eftersom frågorna var av kvalitativ karaktär och svaren därför 

många gånger blev långa så görs ofta enbart en slags sammanfattning av svaren. I dessa 

sammanfattningar inkluderas talande citat från informanterna och de allmänna mönster som 

återfinnas. Hela enkäten med alla dess frågor går att finna i bilaga 1. 

4.2.1 Informanterna 

Tretton utav de informanter (57 %) som svarade på enkäten identifierar sig som kvinna, nio 

informanter (39 %) identifierar sig som man och en informant (4 %) identifierar sig som 

agender (person utan könstillhörighet). En övervägande majoritet av informanterna 

identifierar sig alltså som kvinna. Figur 1 visar att nio informanter (39 %) av de som svarade 

är 3140 år gamla, fem informanter (22 %) är 20–30 år gamla, fyra informanter (17 %) är 41–

50 år gamla, tre informanter (13 %) är 61–70 år gamla och två informanter (9 %) är 51–60 år 

gamla. Majoriteten av informanterna, lite mer än en tredjedel, är alltså 31–40 år gamla.  

 

 

Figur 1. Informanternas ålder och könstillhörighet. 

 

Figur 2 visar att elva informanter (48 %), sex kvinnor, fyra män och en person som 

identifierar sig som agender, har arbetat som svensklärare på gymnasiet i 0–5 år. Sju 

informanter (31 %), fyra kvinnor och tre män, har arbetat som svensklärare i 11–15 år. Tre 

informanter (13 %), två kvinnor och en man, har arbetat som svensklärare i 16–20 år. En 

informant (4 %), en man, har arbetat som svensklärare i 6–10 år och en informant (4 %), en 

kvinna, har arbetat som svensklärare i 31–35 år. 

Nästan hälften av informanterna har jobbat i 0–5 år och nästan en tredjedel har jobbat i 11–

15 år, men bara en informant har jobbat i 6–10 år, vilket leder till ett gap mellan den första 

och tredje gruppen. I genomsnitt har informanterna jobbat 10 år som svensklärare i gymnasie-

skolan. Medianen är 11 år. 
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Figur 2. Hur länge informanterna har arbetat som svensklärare på gymnasiet. 

4.2.2 Informantens uppfattningar om sex- och samlevnadsundervisning 

När informanterna ombads definiera kunskapsområdet sex och samlevnad i fråga 6 så 

återkom en rad olika definitioner bland svaren. Dessa återges i figur 3, där det även framgår 

att antalet termer och begrepp nämns fler gånger än det finns informanter, eftersom vissa 

informanter angav flera termer och begrepp i sina svar. En övervägande del (8 informanter; 

35 %) menar att sex och samlevnad är ett moment i biologi- eller naturkunskapsämnena, men 

också begrepp och fenomen så som demokrati, relationer, identitet och etik och moral 

återfinns bland svaren. Några informanter (4 stycken; 17 %) kategoriserar kunskapsområdet 

sex och samlevnad som något som hör hemma inom beteendevetenskap eller samhällsveten-

skap. 

 

 

Figur 3. Termer och begrepp som återfinns bland informanternas svar på frågan ”Hur skulle 

du definiera sex och samlevnad som kunskapsområde?” 
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På fråga 7a, ”Anser du att sex- och samlevnadsundervisning på gymnasiet är viktigt? 

Motivera gärna varför/varför inte!”, svarade alla informanterna ja. En motivering, från 

informant 21109, lyder: ”Det är viktigt i enlighet med allmänbildningsuppdraget och ett 

relevant steg i riktningen att forma politiska medborgare – En frisk, bildad och sund 

befolkning är ett ideal att sträva efter”. En annan informant, 13413, resonerar kring de 

missuppfattningar som en god sex- och samlevnadsundervisning kan förhindra: 

Myten om mödomshinnan existerar fortfarande. Heterosex handlar fortfarande oftas [sic] om 

mannens njutning. Många människor vågar fortfarande inte vara öppna med sin egentliga 

könsidentitet eller sexuella läggning. Många får en felaktig bild av sex genom filmer på nätet. 

Med mer kunskap kan vi förändra det här. 

Mer än tre informanter motiverar vikten av sex- och samlevnadsundervisning på gymnasiet 

med att påpeka att gymnasieelever är i en ålder då mycket händer i kroppen och då frågor som 

rör sex, identitet och relationer är väldigt aktuella, kanske mer än under högstadieåldern. 

I fråga 7b, ”Har du någon uppfattning kring om andra (kollegor, lärare generellt, elever, 

föräldrar) anser att sex- och samlevnadsundervisning på gymnasiet är viktigt eller inte?”, 

tolkade informanterna in olika mycket i vad som efterfrågades. Vissa svarade bara ja/nej/vet 

inte på om de har någon uppfattning eller inte om vad andra tycker (se figur 4), medan andra 

även angav vilka de tror anser sex- och samlevnadsundervisning är viktigt eller varför de tror 

att andra inte anser att det är det (se figur 5). 

Som framgår av figur 5 så tror fem informanter (34 %) att många eller alla anser att sex- 

och samlevnadsundervisning är viktigt, tre informanter (20 %) tror att en del anser att det är 

viktigt, tre informanter tror att framför allt lärare i specifika ämnen, så som deras svensklärar-

kollegor eller naturkunskaps- eller vårdlärare, tycker det är viktigt, två informanter (13 %) tror 

att få eller inga anser att det är viktigt, och två informanter tror att andra kanske anser att det 

är viktigt men inte prioriterar den. 

 

 

Figur 4. Informanternas svar på frågan ”Har du någon uppfattning kring om andra (kollegor, 

lärare generellt, elever, föräldrar) anser att sex- och samlevnadsundervisning på gymnasiet är 

viktigt eller inte?” 
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Figur 5. Vad de 15 informanterna som svarade ja på fråga 7b tror andra tycker om sex- och 

samlevnadsundervisning på gymnasiet. 

 

Från svaren på frågorna 6, 7a och 7b går det att konstatera att alla informanter anser att sex- 

och samlevnadsundervisning på gymnasiet är viktigt och att en majoritet även tror att många 

eller vissa andra anser att det är viktigt. 

I figur 6 återfinns de aktörer som informanterna angav som svar på fråga 8, ”Vem eller 

vilka anser du bär främsta ansvaret för sex- och samlevnadsundervisningen på gymnasiet?” 

Vissa av informanterna angav flera olika aktörer, så därför stämmer det sammanlagda antalet 

gånger som olika aktörer nämndes inte ihop med antalet informanter, på liknande sätt som vid 

svaren på fråga 6. 

 

 

Figur 6. De aktörer som återfinns bland informanternas svar på frågan ”Vem eller vilka anser 

du bär främsta ansvaret för sex- och samlevnadsundervisningen på gymnasiet?” 
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I fråga 9, ”Vem eller vilka anser du kan undervisa i sex och samlevnad på gymnasiet?” 

skiftas fokus från ”vem ansvarar för undervisningen i” till ”vem kan undervisa i”. Också 

informanternas svar skiftar, vilket framgår av figur 7. Liksom vid fråga 8 angav vissa 

informanter på fråga 9 flera aktörer så att sammanlagda antalet gånger olika aktörer nämns 

och antalet informanter inte är detsamma. 

 

 

Figur 7. De aktörer som återfinns bland informanternas svar på frågan ”Vem eller vilka anser 

du kan undervisa i sex och samlevnad på gymnasiet?” 

 

Nio informanter (39 %) anser att alla kan undervisa i sex och samlevnad på gymnasiet (ibland 

är det dock otydligt om de menar alla lärare eller alla människor generellt). Åtta informanter 

(35 %) anser att biologi- eller naturkunskapslärare kan undervisa i det, fem informanter 

(22 %) menar att de som har rätt kompetens kan undervisa i det, och fyra informanter (17 %) 

anser att lärare i vissa ämnen kan undervisa i det, men det framgår inte exakt vilka ämnen. Tre 

informanter (13 %) anser att skolsyster kan undervisa i sex och samlevnad och en informant 

(4 %) nämner kuratorn. En informant anser att lärare i idrott och hälsa kan undervisa i sex och 

samlevnad, medan en informant lyfter fram att de som har fortbildning i kunskapsområdet kan 

göra det och en annan att de med rätt bakgrund kan undervisa i det. Ytterligare en informant 

påpekar att lärare som eleverna litar på kan undervisa i sex och samlevnad. 

Här går det att se ett liknande mönster som bland svaren på fråga 8, med en betydande 

skillnad. På frågan om vilka som ansvarar för sex- och samlevnadsundervisningen på 

gymnasiet svarade majoriteten av informanterna biologi- eller naturkunskapslärare, medan 

majoriteten av informanterna svarade alla (lärare) på frågan om vilka som kan undervisa i det. 
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4.2.3 Informanternas egna erfarenheter 

Alla informanterna svarade ja på frågan om det förekommer någon undervisning i sex och 

samlevnad på den gymnasieskola där de jobbar nu eller på gymnasieskolor där de jobbat 

tidigare. Fråga 11a och 11b rörde förutsättningarna kring sex- och samlevnadsundervisningen 

på gymnasieskolan där informanterna jobbar nu eller på gymnasieskolor där de jobbat 

tidigare. På frågan hur det undervisas i sex och samlevnad så svarar informant 42107: 

Tyvärr ganska liten omfattning, skolsköterskan går igenom prevention och biologi och 

naturkunskapen har ett litet kapitel inom ämnet, men tror det mer handlar om den biologiska 

fortplantningsaparaturen, inte så mycket om det som förknippas med sex och samlevnad. 

Några (5 informanter; 22 %) berättar att skolorna har temadagar, ibland med inhyrda 

föreläsare från t.ex. RFSU, och några (7 informanter; 31 %) säger att de inte vet, till exempel 

för att de inte undervisar i kunskapsområdet själva och/eller för att sex och samlevnad tas upp 

i biologi, naturkunskap, psykologi eller i något annat ämne än svenska. Sammanlagt skrev 

elva informanter (48 %) att det tas upp inom biologi- eller naturkunskapskurser som svar på 

hur det undervisas i sex och samlevnad, medan sju (31 %) säger att det (också) tas upp i 

svenskämnet. Några informanter tar upp värderingsövningar, diskussioner kring litteratur och 

film, skriftliga reflektioner och samtal som exempel på hur det kan gå till. Några berättar att 

det är elevhälsan som ansvarar för det och en informant, 12120, lägger där till ”inga lärare 

närvarar vid dessa [tillfällen]”. 

 

 

Figur 8. De aktörer som återfinns bland informanternas svar på fråga 11b, ”Om du svarade ja 

på fråga 10, vem eller vilka undervisar i sex och samlevnad på din gymnasieskola, eller på 

annan gymnasieskola där du har arbetat?” 
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Som syns i figur 8 så svarade en övervägande majoritet av informanterna (12 stycken; 52 %) 

biologi- eller naturkunskapslärare på fråga 11b om vem undervisar i sex och samlevnad på 

deras arbetsplats. En del av dessa och några andra nämnde även andra aktörer, till exempel 

kurator, skolsköterska, religionslärare eller svensklärare. Fyra informanter (17 %) menade att 

lärare som är intresserade, ”som lyfter in det i sin undervisning” eller ”där det finns utrymme i 

kursplanen”, och lärare i vissa berörda ämnen undervisar i sex och samlevnad på deras skolor. 

4.2.4 Sex- och samlevnadsundervisning i svenskämnet. 

Fråga 12–16 i enkäten handlar om informanternas attityder till och erfarenheter av sex- och 

samlevnadsundervisning i just svenskämnet på gymnasiet. Fråga 12 rör hur man som 

svensklärare skulle kunna motivera undervisning i sex och samlevnad och fråga 13 om 

informanter anser att det finns stöd i ämnesplanerna i svenska för att undervisa i sex och 

samlevnad i ämnet. Två informanter hänvisar till ämnesplanerna redan i sina svar på fråga 12. 

Enligt några informanter kan man vidare motivera sex- och samlevnadsundervisning ”utifrån 

ett relationsperspektiv” och utifrån ”frågor kring identitet och normer”, genom ”litteratur-

läsning” och ”via argumenterande text […] om ämnet, [till exempel] genomföra en 

genusanalys om det skiljer sig mellan tjejer och killar etc.” En informant, 15712, menar att 

sex- och samlevnadsundervisning är ”en mycket naturlig del av svenskundervisningen” 

eftersom ”man kommer alltid in på dessa områden när man studerar olika texter”. En annan, 

informant 11102, förstärker detta genom att skriva: 

Hur skulle en inte kunna ha med det? Det är ju en naturlig del av alla elevernas vardag. Det 

behöver inte handla om att en pratar om samlag, utan om könsnormer och hur en får uttrycka 

sig. 

En informant, 21117, menar å andra sidan att ”det finns väldigt lite stöd för det i kursplanen. 

[…] Sex- och samlevnad hör inte till svenskämnet” och en annan, 14305, svarar bara ”inte 

alls” på frågan om det går att motivera sex- och samlevnadsundervisning i svenskämnet. 

På fråga 13, ”Anser du att det finns stöd i ämnesplanerna för svenska på gymnasiet att 

undervisa i sex och samlevnad i ämnet? Hur/var?” svarar dock sju informanter (13 %) rakt ut 

nej. En av dem, informant 21117, utvecklar sitt svar genom att påpeka att sex och samlevnad 

endas skulle gå att undervisa om implicit i ämnet svenska: 

De nya kursplanerna anger explicit att det stoff som behandlas i undervisningen ska vara inom 

ramarna för språk och litteratur, så om sex- och samlevnad behandlas så beror det på att dessa 
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frågor uppkommer sekundärt (det blir alltså inte fråga om undervisning med syftet att öka 

kunskaperna om sex). 

En annan informant, 22306, lägger till ”framför allt inte när det är så mycket annat vi inte 

hinner ta upp. Jag är så trött på att svenskämnet ska vara hjälpreda till alla andra ämnen.” Fyra 

informanter (17 %) menar att det finns stöd i ämnesplanerna om man vinklar lite på dem, 

medan tolv informanter (52 %) svarar rakt ut ja och/eller med hur och var i ämnesplanerna de 

finner sitt stöd. Litteraturläsningen kommer upp igen, från olika tider och från olika författare, 

liksom vid arbete med olika texttyper om aktuella ämnen. En informant, 12101, citerar enbart 

svenskämnets syfte: ”Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att 

använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till 

självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställ-

ningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv” 

(Lgy11:160). 

I fråga 14 får informanterna frågan om de någon gång själva har undervisat i sex och 

samlevnad i ämnet svenska, fråga 15a efterfrågar hur i så fall och fråga 15b hur informanterna 

då har motiverat sin undervisning. Elva informanter (48 %) svarade ja på fråga 14 och tolv 

stycken (52 %) svarade nej. På fråga 15a svarade några utav de elva informanter som svarade 

ja på fråga 14 att de hade arbetat med till exempel ”genusperspektiv”, ”relationsaspekten” och 

kärleksteman, vid arbete med till exempel skönlitteratur och film, språklig variation, 

diskussioner och värderingsövningar. Flera av informanterna ger exempel på böcker och 

filmer som har lett till eller har varit integrerad i den här undervisningen, så som Torka aldrig 

tårar utan handskar, Fettpärlan, 50 shades of Gray och Pojkarna. 

På fråga 15b, ”Om du svarade ja på fråga 14, hur har du motiverat ditt val att undervisa i 

sex och samlevnad i svenska på gymnasiet (för dig själv, elever, kollegor)?” varierar 

informanternas svar från att för att sex och samlevnad handlar om relationer och mänskligt 

samspel till att informanterna inte känner att sex- och samlevnadsundervisning i svenska 

behöver motiveras över huvud taget, eftersom det har en självklar plats i ämnet och ibland för 

att intresset dessutom redan finns hos eleverna. ”Exempelvis ska eleverna i tvåan 

argumentera, och de argumenterar väldigt bra när de blir provocerade i frågor om könsideal, 

jämlikhet och sexualitet”, skriver informant 11102. En annan, informant 42107, formulerar 

sig på följande vis: ”Genom att hänvisa till mänskliga rättigheter och demokrati. Att ge eleven 

förståelse för varför vi inte kan vara sexister, objektifiera och att förstå innebörden av vad ord 

verkligen betyder.” 
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På enkätens sista fråga ombads de som svarat nej på fråga 14 att svara på varför de inte 

undervisat i sex och samlevnad i svenskämnet. Utav tolv informanter svarade sex stycken 

(50 %) att det är för att sex och samlevnad inte uttryckligen står med i ämnesplanernas syfte, 

kunskapskrav eller centrala innehåll och fyra informanter (33 %) säger att de inte har tid eller 

hinner prioritera det. En informant, 12118, menar att hen ”har undervisat om normer och 

jämlikhet men inte om endorfiner och hur penis fungerar” och en annan, 22306, resonerar så 

här: 

Skolan ska utmana eleverna, få dem att ifrågasätta normer men samtidigt lever vi i ett samhälle 

där jag tror många ungdomar lär sig det biologiska på andra sätt och med tanke på de övriga 

utmaningar vi i skolans värld möter varje dag och det vi förväntas förbereda eleverna inför så 

ser jag mycket litet utrymme för sex-och samlevnadsundervisning. Ska det prioriteras måste det 

bli ett eget ämne, vi lärare har fått allt fler timmar bortplockade från våra kurser och allt större 

klasser så utan specialintresse tror jag de flesta lärare tänker som jag. 

Det här citatet sammanfattar på ett bra sätt vad många av informanterna har för uppfattningar 

och åsikter om kunskapsområdet sex och samlevnad och dess plats i ämnet svenska i 

gymnasieskolan. Den första meningen i citatet indikerar en medvetenhet hos informanten av 

vikten av normkritiskt arbete, men visar också på den missuppfattning som finns att sex och 

samlevnad är samma sak som sexualkunskap: ”det biologiska”. Citatets andra mening antyder 

dock ett behov av vidareutbildning i kunskapsområdet och i och med det att sex och 

samlevnad har en viktig plats i undervisningen. 
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5 Diskussion 

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys söker belysa hur deltagare i olika diskurser 

konstruerar diskurserna och i sin tur påverkas och styrs av de konventioner som därför skapas 

i diskurserna. Kritisk diskursanalys vill också kritiskt granska de maktrelationer mellan 

deltagarna som dessa konventioner leder till. Texter i en diskurs är ett tydligt exempel på hur 

deltagare är med och konstruerar diskursens ramar och konventioner och även styrs av dem. 

Den här studien har hittills undersökt den första delen av processen: hur deltagare och aktörer 

formulerar texter som skapar ramar inom en svenskämnesdiskurs, och kommer nu övergå till 

att diskutera och problematisera hur dessa texter i sin tur eventuellt styr deltagarna och bygger 

maktrelationer som antingen upprätthåller vissa konventioner eller provocerar till förändringar 

i diskursen och kanske också i samhället. 

Vid analys av den sista nivån i Faircloughs tredimensionella modell, den sociala praktiken, 

sätts resultaten av textanalysen och analysen av den diskursiva praktiken i förhållande till den 

sociala institutionen eller domänen. Exempel på sådan här social praktik i svenskämnesdis-

kursen skulle kunna vara klassrumsmiljön och lektionstillfället. I denna studie har även ett 

element av analysen av den diskursiva praktikens villkor och förutsättningar, textkonsum-

tionen, valts att integreras i analysen av den sociala praktiken. Anledningen är att lärares 

konsumtion, reproducering och omstrukturering av ämnesplanerna och stödmaterialet för sex- 

och samlevnadsundervisning till största delen sker i den sociala praktiken – under lektioner i 

skolmiljö. Eleven skulle också kunna sägas vara en indirekt användare av båda dessa texter. 

Därför är elevers mottagande av ämnesplaner och stödmaterial (i den här studien kanske 

snarare lärares erfarenheter och uppfattningar av elevers mottagande) avgörande för om, när 

och hur svenskämnesdiskursens deltagare kan sägas konstruera eller konstrueras av diskursen. 

Innan lärares ”konsumtion” av ämnesplanerna, liksom hur de använder dem och därför 

reproducerar och omstrukturerar dem i den sociala praktiken, beskrivs och analyseras ska 

dock sex och samlevnad som kunskap ringas in i en didaktisk och läroplansteoretisk ram. 

Dessutom kommer maktspelet i svenskämnesdiskursen kontextualiseras och problematiseras. 

5.1 Sex och samlevnad som kunskap 

Den övergripande fråga som Ninni Wahlström ställer sig i Läroplansteori och didaktik (2015) 

är ”Vad är kunskap?”. I läroplansteori blir sedan den naturliga följdfrågan vad som kan räknas 

vara tillräckligt viktig kunskap för att inkorporeras i läro- och ämnesplaner. Relevant för 

denna studie är specifikt frågan om sex och samlevnad anses vara ett tillräckligt viktigt 
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kunskapsområde för eleverna att lära sig, eller om det lämnas åt den individuella läraren att 

tolka och bestämma själv hur mycket hen vill undervisa i det. Den kritiska diskursanalysen 

som gjorts av ämnesplanerna i svenska på gymnasiet och stödmaterialet från Skolverket, 

liksom jämförelsen dem emellan, visar dock att sex och samlevnad inte har lika hög status i 

ämnesplanerna som explicita, påtagliga kunskaper såsom grammatik, språkhistoria eller 

kvinnliga författare i historien. Enligt den här studien skulle ämnesplanerna i svenska alltså 

inte kunna sägas skapa några större öppningar eller möjligheter för lärare att undervisa i sex 

och samlevnad, och som kunskapsområdet får det följaktligen inte särskilt stor plats i 

svenskämnesdiskursen. 

Wahlström (2015:112) skriver dessutom om hur det har skett en förskjutning av fokus och 

prioriteringar inom svensk utbildningspolicy. Läroplaner och styrdokument har fått större vikt 

i diskussionen och vid planerandet av (ut)bildningen, medan ”lärarens roll som självständig 

uttolkare av läroplanen har fått en försvagad ställning” (Wahlström 2015:112). Ämnes-

planerna i svenska kan alltså med rätta ses som den styrande huvudtexten i en svenskämnes-

diskurs. Och om läro- och ämnesplaner har fått börja bestämma undervisningens innehåll mer 

och mer, och ämnesplanerna i svenska i gymnasieskolan till både form och stil dessutom är 

mer auktoritativa och kompromisslösa än Skolverkets stödmaterial om sex- och samlevnads-

undervisning, är det kanske inte så konstigt att sex och samlevnad som kunskapsområde faller 

bort i ämnen som svenska. Den står trots allt inte explicit med i Lgy11.  

5.2 Makt och ideologier i svenskämnesdiskursen 

Att lärare inte skulle ha några möjligheter att påverka lektionsinnehållet går dock helt emot 

Faircloughs teorier om maktrelationer mellan deltagarna i en diskurs. När det inte finns några 

uttryckliga direktiv i ämnesplanerna – svenskämnesdiskursens styrande huvudtext – blir det 

upp till lärarna att själva bestämma hur undervisningen i sex och samlevnad ska gå till. I 

princip all makt över kunskapsområdets tillämpning flyttas över till lärarna. De är till synes de 

enda deltagarna i en med Faircloughs ord kallad social strid om vad sex och samlevnad på 

gymnasiet innebär. 

Power, ’in’ discourse or ’behind’ discourse, is not a permanent or undisputed attribute of any 

one person or social grouping. On the contrary, those who hold power at a particular moment 

have to constantly reassert their power, and those who do not hold power are always liable to 

make a bid for power. (Fairclough 2015:94) 
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Skolverkets stödmaterial om sex- och samlevnadsundervisning i gymnasieskolan kan här ses 

som ett försök att lyfta statusen på kunskapsområdet sex och samlevnad. Men materialet kan 

också ses som ett försök från Skolverkets sida att återta makt, eller åtminstone spelutrymme, i 

den här sociala striden om kunskapsområdet sex och samlevnad och dess plats i svenskämnes-

diskursen. 

Fairclough (1992:80) skriver om hur en analys av den diskursiva praktiken i en diskurs 

belyser olika allmänt accepterade sanningar – konventioner – om olika företeelser i vårt 

samhälle, och vilka maktrelationer som skapar dessa ”sanningar”. 

Discursive practice draws upon conventions which naturalize particular power relations and 

ideologies, and these conventions themselves, and the ways in which they are articulated, are a 

focus of struggle. (Fairclough 1992:67) 

Deltagare i svenskämnesdiskursen, till exempel lärare, rektorer, elever eller Skolverket, har 

alla sina uppfattningar om vilken plats sex och samlevnad som kunskapsområde har i 

diskursen, och vilken uppfattning som ska anses vara den rätta är fokuset i just den här sociala 

striden. I längden bidrar både Skolverket och lärare till att forma en ideologisk helhetsbild av 

vad som är den ”rätta” uppfattningen om sex och samlevnad och dess plats i svenskämnet. 

Men båda citaten ovan kan bidra till att problematisera relationen mellan Skolverket, som 

utformare av svenskämnesdiskursens texter, och lärarna, som användare av dessa texter. Att 

författare och mottagare av ämnesplanerna och stödmaterialet inte är samma personer får 

nämligen vissa konsekvenser. Som nämnts tidigare påpekar Fairclough (2015:78) att 

deltagarna i en diskurs ofta separeras i tid och rum när det kommer till texter, vilket leder till 

att maktrelationerna i diskursen inte alltid är tydligt markerade eller bestämda. Det är troligt 

att lärare kan ha andra uppfattningar om kunskapsområdet än vad som går att finna i 

Skolverkets stödmaterial. När Skolverket är sparsamt med att uttrycka sig om hur sex och 

samlevnad bör läras ut till eleverna i ämnesplanerna kommer lärare troligen basera sina 

uppfattningar om undervisningsmöjligheter mer på möten och i samtal med andra deltagare av 

diskursen, t.ex. lärarkollegor, huvudmän, elever, föräldrar osv. Effekterna av dessa möten och 

samtal påverkar sedan antagligen lärarna när de väljer om och i så fall hur de ska arbeta med 

kunskapsområdet sex och samlevnad. Jämförelsevis går det att dra slutsatsen att svensklärare 

framför allt konstrueras av ämnesplanerna i svenska men inte utav stödmaterialet för sex- och 

samlevnadsundervisning i gymnasieskolan. Snarare konstruerar de själva föreställningar om 

vad kunskapsområdet sex och samlevnad innebär i just svenskämnet. 
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Vid en analys av den sociala praktiken i svenskämnesdiskursen så kan sådana här möten 

och samtal som bidrar till att forma svensklärares uppfattningar fungera som exempel på både 

diskurstyper men också icke-diskursiva relationer och strukturer som ramar in diskursord-

ningen och de idéer och föreställningar om olika fenomen som finns i den. Även aspekter 

utanför diskursen kan alltså påverka ordningen i den. 

Skolverket verkar sammanfattningsvis inte ha samma maktposition i fråga om sex- och 

samlevnadsundervisningen i gymnasieskolan som när det kommer till det centrala innehållet 

och kunskapsmålen i ämnet svenska. Men när de publicerar och försöker implementera 

stödmaterialet om sex- och samlevnadsundervisning i svenskämnesdiskursen deltar de som 

sagt i en så kallad social strid om makten att få bestämma över den ideologiska helhetsbild 

som ska få finnas av sex och samlevnad i diskursen. Utan Faircloughs maktperspektiv med i 

analysen skulle kunskapsområdet sex och samlevnad kunna sägas inte ha någon plats i 

svenskämnesdiskursen, men vid en fördjupning av analysen med hjälp av maktperspektivet 

blir det påståendet följaktligen inte lika självklart. Exakt till vilken grad Skolverket styr hur 

sex och samlevnad ska undervisas i inom svenska på gymnasiet och till vilken grad lärare kan 

avgöra det själva är inte bestämt. Skolverket sätter först ramar när sex och samlevnad inte 

nämns explicit i ämnesplanerna, men de här ramarna tänjer lärare på, eller i alla fall tolkar och 

använder på sina sätt, när de med icke-diskursiva relationer och strukturer formar den 

diskursiva praktiken. Det leder i sin tur till att Skolverket försöker rama in diskursen 

ytterligare med sitt stödmaterial. Men hur väl lyckas de i praktiken? 

5.3 Svensklärares föreställningar om sex och samlevnad… 

Det är inte helt sant att Skolverket inte ger några direktiv alls om sex- och samlevnadsunder-

visningen i gymnasiet i Lgy11; rektorn på gymnasieskolor i Sverige har som sagt ett ansvar 

att samordna undervisningen i det här kunskapsområdet. Men om tidigare forskning och 

resultaten från enkätundersökningen kan påstås säga något om sex- och samlevnadsunder-

visning på gymnasiet är det bland annat att många rektorer inte känner till eller inte agerar 

efter direktivet som finns i läroplanen och att lärare av detta skäl inte heller känner till det. 

Som framgick av redovisningen av resultaten från enkätundersökningen var det bara 5 av 23 

svensklärare som nämnde rektor på frågan om vem de anser ansvarar för sex- och 

samlevnadsundervisningen på gymnasiet. 

Resultaten från enkätundersökningen vittnar om att sex och samlevnad som 

kunskapsområde är omstritt generellt, precis som maktanalysen av svenskämnesdiskursens i  



41 

föregående kapitel påvisar. Svaren på fråga 6: ”Hur skulle du definiera sex och samlevnad 

som kunskapsområde?”, visade att en övervägande del av informanterna definierar sex och 

samlevnad med termer eller särskilda kunskaper eller lektionsmoment som ingår i eller tillhör 

den kliniska sexualkunskapen (preventivmedel, sexuellt överförbara sjukdomar, osv.). Det 

verkar alltså finnas en okunskap kring skillnaderna mellan sexualkunskap och sex och 

samlevnad: att sexualkunskap bara är en liten del av det bredare kunskapsområdet sex och 

samlevnad. På liknande sätt säger informanternas svar på fråga 9: ”Vem eller vilka anser du 

kan undervisa i sex och samlevnad på gymnasiet?”, något om den här okunskapen, eller 

kanske snarare omedvetenheten, kring kunskapsområdet. När många av svensklärarna nämner 

biologi- eller naturkunskapslärare, elevhälsan eller lärare med speciell utbildning eller 

kompetens som svar på frågan om vem som ska undervisa i området framgår det att de kanske 

inte känner till att kunskapsområdet även inbegriper frågor som rör identitet, jämställdhet, 

relationer och normer i samhället. Det här är frågor som enkelt kan inkorporeras i litteratur-

undervisning, debatter, textproduktion eller temaarbeten om till exempel kommunikation i 

ämnet svenska, vilket både en del av informanterna och Skolverkets stödmaterial poängterar. 

Även om den här ovetskapen kring allt vad sex och samlevnad innebär sedan inte verkar vara 

fullkomligt utbredd hos alla är den ändå stor, och en intressant fråga som uppstår är varför en 

del lärare inte känner till alla delområdena inom sex och samlevnad. Att Skolverkets 

stödmaterial inte är ett obligatoriskt styrdokument, utan just enbart ett stödmaterial med 

riktlinjer och hjälp till lärare som känner ett behov av det, skulle kunna vara en möjlig 

anledning. Det skulle i så fall tyda på en vidare, samhällelig bild av hur viktigt eller oviktigt 

sex- och samlevnadsundervisning anses vara generellt, eftersom Skolverket med största 

sannolikhet styrts av politiken när de valt att göra en text till styrdokument och en text till ett 

stödmaterial. Det här går dessutom att återkoppla till läroplansteori. Ninni Wahlström skriver 

hur varje enskild läroplan… 

strävar efter att belysa viktiga frågor i sin omvärld [och på så sätt] ger läroplanen i sig en bild av 

sin omvärld i koncentrat, där dominerande frågeställningar och ideologier från den aktuella 

tidsepoken blir synliga. (Wahlström 2015:11) 

När sex och samlevnad inte står med i ämnesplanerna för svenska på gymnasiet visar det 

alltså på kunskapsområdets status i samhället som stort. Då är det i sin tur inte så konstigt att 

en del informanter i den här studiens enkätundersökning inte anser att sex- och samlevnads-

undervisning är viktigt eller hör hemma i svenskämnet. Här är det kanske också relevant och 

absolut intressant att se hur olika informanterna svarar på frågorna om de någon gång själva 
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har undervisat i sex och samlevnad i sitt svenska och hur de har motiverat att göra det eller 

varför de inte har gjort det. Vissa av de informanterna som har svarat att de inte har undervisat 

i kunskapsområdet skulle eventuellt ha kunnat svara så just för att de har fel uppfattning om 

vad sex och samlevnad som kunskapsområde är, men faktum kvarstår att svaren varierar från 

”Det är självklart att man kommer in på dessa frågor” till ”Jag anser inte att det är min 

uppgift, jag försöker hinna med det som finns med i kursernas centrala innehåll och 

kunskapskrav”. Det här är ännu ett tecken på hur omstritt och obestämt kunskapsområdet och 

dess plats i svenskämnet och i en svenskämnesdiskurs, men också i en vidare aktuell svensk 

skoldiskurs och i vårt samhälle, är. 

5.4 … och deras inflytande på sex- och samlevnadsundervisningen 

Faircloughs kritiska diskursanalys vill, som förklarats både i kapitel 1.3 och i inledningen av 

det här kapitlet, åskådliggöra mönster och oskrivna regler om hur språket bör användas i olika 

situationer i vårt samhälle, och sedan problematisera dessa. Kan den göra detta så kan den 

också fastställa vilken roll diskurser har i att sätta igång, utveckla och befästa sociala 

förändringar i samhället (Fairclough 2015:200). När det kommer till svenskämnesdiskursen är 

det vid en första anblick dess huvudtext, ämnesplanerna i svenska i gymnasieskolan, som 

bestämmer hur stort utrymme kunskapsområdet sex och samlevnad ska ha i diskursen. Men 

vid en närmare undersökning av maktrelationerna mellan diskursens olika deltagare blir det 

tydligt att lärare i svenska också har något att säga till om, trots att kunskapsområdet inte 

explicit nämns i ämnesplanerna. Om inte annat tar de sig rättigheterna att ha något att säga till 

om, vilket Faircloughs teorier om hur alla deltagare i en diskurs kan vara med och konstruera 

diskursen bekräftar. Om Skolverkets stödmaterial sedan ses som ett försök från en annan 

deltagare i diskursen med synbart maktövertag, nämligen just Skolverket, att genom text 

återta makten, så indikerar det också att makten inte självklart ligger still just där. Till stor del 

kan alltså text, och därmed språk, sägas påverka de sociala striderna inom diskursen och vara 

med och konstruera diskursen. Stödmaterialet är i det fallet å andra sidan enbart en respons på 

andra diskursdeltagares försök till att förändra betydelsen av en företeelse i svenskämnes-

diskursen: både den språkliga och innehållsliga betydelsen av kunskapsområdet sex och 

samlevnad. Lärare har bevisligen möjligheter att påverka hur det här kunskapsområdet 

tillämpas i ämnet svenska i gymnasieskolan. I längden är det då inte helt orimligt att tänka sig 

att lärare även har möjligheter att förändra uppfattningarna om vikten av sex- och 

samlevnadsundervisning utanför svenskämnesdiskursen, i vårt samhälle.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Enkät 

Svensklärares uppfattningar om och erfarenheter av sex- och 

samlevnadsundervisning på gymnasiet 

 

Hejsan! 

Jag skulle uppskatta väldigt mycket om du kunde ta 20–30 minuter av din vardag och svara 

på den här enkäten! 

Enligt Skolverket ska sex- och samlevnadsundervisningen på gymnasiet vara 

ämnesövergripande och lärarledd, och röra områden så som sexualitet, kön, relationer, 

identitet, jämställdhet och normer m.m. (Skolverket 2013). I mitt examensarbete kommer jag 

undersöka svensklärares möjligheter att integrera sex- och samlevnadsundervisning i ämnet 

svenska genom att granska ämnesplanerna i svenska på gymnasiet och jämföra dessa med 

Skolverkets riktlinjer. För att förankra min undersökning i praktiken skickar jag även ut den 

här enkätundersökningen till verksamma svensklärare på gymnasiet. 

Ju fler svar och reflektioner från svensklärare som jag får in på de här frågorna, desto 

intressantare och mer trovärdig kommer analysen i mitt examensarbete kunna bli. Dina svar 

kommer att behandlas anonymt med full konfidentialitet för dig, enligt Vetenskapsrådets 

Etiska riktlinjer, men om du vill så kan du ange din mejladress i slutet av enkäten och på så 

sätt få ta del av mitt examensarbete när det är klart (i juni i år). 

Om du har några frågor kring enkäten kan du kontakta mig på mejladress 

sos.enkat.fl@gmail.com. Enkätsvar som kommer in efter den 11:e april 2016 räknas inte i 

resultatet. 

Tack på förhand för ditt deltagande! 

Med vänliga hälsningar, 

Frida Lust, Uppsala 30/3 2016 

 

Frågor om dig 

1. Vilket kön identifierar du dig som? 

(   ) Kvinna 

(   ) Man 
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(   ) Tredje kön 

(   ) Agender 

Annat: _____________________________________________________________________ 

 

2. Hur gammal är du? 

(   ) 20–30 år 

(   ) 31–40 år 

(   ) 41–50 år 

(   ) 51–60 år 

(   ) 61–70 år 

 

3. Vilken kommun jobbar du i? 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Vilken skola jobbar du på? (Frivillig!) 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Hur många år har du undervisat i svenska på gymnasienivå? 

___________________________________________________________________________ 

 

Frågor om din uppfattning om sex- och samlevnadsundervisning 

6. Hur skulle du definiera sex och samlevnad som kunskapsområde? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7a. Anser du att sex- och samlevnadsundervisning på gymnasiet är viktigt? Motivera gärna 

varför/varför inte! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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7b. Har du någon uppfattning kring om andra (kollegor, lärare generellt, elever, föräldrar) 

anser att sex- och samlevnadsundervisning på gymnasiet är viktigt eller inte? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. Vem eller vilka anser du bär främsta ansvaret för sex- och samlevnadsundervisningen på 

gymnasiet? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9. Vem eller vilka anser du kan undervisa i sex och samlevnad på gymnasiet? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Frågor om dina erfarenheter av sex- och samlevnadsundervisning 

10. Förekommer undervisning i sex och samlevnad på din gymnasieskola, eller på annan 

gymnasieskola där du har arbetat? 

(   ) Ja 

(   ) Nej 

 

11a. Om du svarade ja på fråga 10, hur undervisas det i sex och samlevnad på din 

gymnasieskola, eller på annan gymnasieskola där du har arbetat? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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11b. Om du svarade ja på fråga 10, vem eller vilka undervisar i sex och samlevnad på din 

gymnasieskola, eller på annan gymnasieskola där du har arbetat? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Frågor om sex- och samlevnadsundervisning i svenskämnet 

12. Hur skulle en svensklärare på gymnasiet kunna motivera sex- och 

samlevnadsundervisning i sitt ämne? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

13. Anser du att det finns stöd i ämnesplanerna för svenska på gymnasiet att undervisa i sex 

och samlevnad i ämnet? Hur/var? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

14. Har du någon gång själv undervisat i sex och samlevnad i ämnet svenska på gymnasiet? 

(   ) Ja 

(   ) Nej 

 

15a. Om du svarade ja på fråga 14, hur har du arbetat med sex och samlevnad i ämnet svenska 

på gymnasiet? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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15b. Om du svarade ja på fråga 14, hur har du motiverat ditt val att undervisa i sex och 

samlevnad i svenska på gymnasiet (för dig själv, elever, kollegor)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

16. Om du svarade nej på fråga 14, varför har du inte undervisat i sex och samlevnad i ämnet 

svenska på gymnasiet? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Dina kontaktuppgifter 

Eventuella kontaktuppgifter kommer separeras helt från dina svar på enkätfrågorna, som 

kommer behandlas anonymt. OBS! Denna del är helt frivillig. 

 

Vill du ta del av mitt examensarbete när det är klart? (Frivillig!) 

(   ) Ja 

(   ) Nej 

 

Ditt namn (Frivillig!) 

___________________________________________________________________________ 

 

Din mejladress (Frivillig!) 

___________________________________________________________________________ 

  



50 

Bilaga 2: Mejl och facebookinlägg 

 

Mejl skickat till lärare och rektorer om enkätundersökningen: 

Hejsan! 

Mitt namn är Frida Lust och jag studerar just nu till att bli svensklärare på gymnasiet på 

Uppsala universitet. I mitt examensarbete undersöker jag sex- och 

samlevnadsundervisningens plats i svenskämnet på gymnasiet och till det skickar jag ut en 

enkät med frågor kring ämnet till verksamma svensklärare på gymnasiet. 

Jag skulle uppskatta jättemycket om du kunde ta 15-30 minuter av din vardag till att svara 

på enkäten! Den består av 19 frågor (en del frivilliga) och är helt anonym. Det är bara att 

klicka på länken nedan så kommer man direkt till den: 

Enkät till verksamma svensklärare på gymnasiet om sex- och samlevnadsundervisning 

Rektorn på din skola har också fått det här mejlet. Om någon av er har några frågor eller 

kommentarer på enkäten så är ni jättevälkomna att skicka dem till mig på den här 

mejladressen. 

Tack på förhand för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar, 

Frida Lust 

 

 

Inlägg om enkätundersökningen delat på Facebook: 

”Är du verksam svensklärare på gymnasiet? 

Jag skulle bli jätteglad om du kunde ta 15-30 minuter av din vardag och svara på min enkät 

om sex- och samlevnadsundervisningen i svenskämnet på gymnasiet! 

Enkäten består av 14 frågor om svensklärares erfarenheter av, attityder till och 

uppfattningar om sex och samlevnad, och kommer stå till hjälp vid analysen i mitt 

examensarbete. 

Alla svar kommer behandlas anonymt! Sista svarsdag är måndag den 11:e april. 

OBS! Bara ni som är VERKSAMMA SVENSKLÄRARE I GYMNASIESKOLAN får 

svara. 

Tack så mycket på förhand! 

/Frida Lust” 


